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Bilateralni urbanistični natečaj
Bad Radkersburg/ Gornja Radgona
Seja komisije/žirije
17. in 18. april 2008
Kraj: Osnovna šola Bad Radkersburg,
8490 Bad Radkersburg, Avstrija
Začetek 1. dneva seje komisije: 17. april
ob 10:45, konec 1. dneva seje komisije: ob
19:45.
Začetek 2. dneva seje komisije: 18. april
ob 9:30, konec 2. dneva seje komisije: ob
21:00.
Prisotni: glej seznam prisotnih.
Prisotni člani komisije/žirije:
prof. Andrea Cejka, dipl. inž. (predsednik), profesor za krajinsko arhitekturo na
Visoki šoli HSR za tehniko Rapperswil, Švica; krajinski arhitekt, Vienna-Berlin
Stanka Dešnik, dipl. inž., udika, krajinska
arhitektka (ZAPS), direktorica Krajinskega
parka Goričko
Aleksander Ostan, dipl. inž., udia, arhitekt,
Ljubljana (ZAPS), IODAL, DUPPS, Urbosvet
LJ, komisija za arh. in oblikovanje (MK)
dr. Andreas Mayer, dipl. inž., arhitekt,
Gradec
KR Peter Merlini, župan Bad Radkersburga
Anton Kampuš, župan Gornje Radgone
dr. Franz Gmeindl, upokojeni direktor občinskih uradov
dr. Tatjana Fulder, dipl. ing, direktorica
razvojne agencije (PORA)
red. univ. prof. Richard Stiles, dipl. inž.,
krajinski arhitekt, direktor Instituta za urbanizem, krajinsko arhitekturo in projektiranje,
TU Dunaj (18. 4.)
Prisotni svetovalci:
dr. Norbert Baumann, Deželni urad vlade
Štajerske, Odd. 19 B Obrambno urejanje
voda in finančno načrtovanje zemlje
mag. Rok Fazarinc, univ. dipl. inž. grad.
IZV
Daniel Kampus, dipl. inž., svetovalec za
oblikovanje Bad Radkersburga, Urad deželne vlade avstrijske Štajerske, Odd. 13
B Gradbena regulativa in pravila načrtovanja prostora
Jože Novak, dipl. inž., ARSO (Agencija
Republike Slovenije za okolje)
Sabina Franko, udika, krajinska arhitektka, MOP, direktorat za okolje
Zadržani:
prof. Jean-Marie Corneille Meuwissen,
član komisije za glavno nagrado, se je opravičil

prof. Richard Stiles, član komisije za tolažilne nagrade, se je opravičil za 17. 4.,
prisoten 18. 4.
mag. Ina Šuklje, glavna članica komisije,
se je opravičila, zastopala jo je članica žirije
za nagrade Stanka Dešnik, dipl. inž.
Daniel Kampus, dipl. inž., svetovalec za
prostorsko načrtovanje, Urad deželne vlade
avstrijske Štajerske, se je opravičil za 18. 4.,
prisoten 17. 4.
Josef Novak, svetovalec za vodno gospodarstvo, se je opravičil za 17. 4., prisoten 18. 4.
Natalija Fon Boštjančič, svetovalka, zastopala jo je namestnica svetovalke Sabina
Franko; Ministrstvo za okolje in prostor
Damjan Holc, poročevalec, se je opravičil
Neva Urek Sulič, svetovalka za spo
meniško varstvo, ZVKD OE Maribor; odsotna
Miran Krivec, udika; svetovalec za krajinsko arhitekturo/spomeniško varstvo, ZVKD
OE Mb; odsoten
Igor Pivec, svetovalec za urbanizem; Občina Gornja Radgona, odsoten
Simultano prevajanje: ga. Evelyn Dreo,
firma Allesprachen, Gradec
Zapisnikarica Agnes Feigl, dipl. inž., freiland Umweltconsulting ZT-GmbH
Priloge zapisnika
Priloga 1: Izjava na ravni strokovnega
sodelavca (vodno gospodarstvo), Rok Fazarinc
Priloga 2: Izjava na ravni strokovnega
sodelavca (vodno gospodarstvo), dr. Norbert Baumann
Dnevni red 1. dneva seje komisije:
1. Potrditev prof. Cejke za predsednico
komisije
2. Otvoritev seje, ki jo vodi prof. Cejka
3. Ugotavljanje prisotnosti
4. Ugotavljanje sklepčnosti
5. Izključitev pristranskosti
6. Določitev jezika
7. Predstavitveni krog in določitev glasovalne pravice
8. Določitev poteka
Prof. Cejka je namesto zaradi bolezni
odsotnega prof. Jean-Marie Corneille Meuwissena soglasno potrjena za predsednika
komisije. Član komisije za tolažilne nagrade
prof. Richard Stiles se zaradi prepozne odpovedi prof. Meuwissena ni mogel pravočasno udeležiti seje.
Vprašanje pristranskosti:
Člani komisije niso v nobenem primeru
pristranski.

Določitev jezika za sejo komisije:
Vsak član komisije govori v svojem domačem jeziku. Ga. Dreo prevaja slovensko-nemško.
Določitev poteka:
– Predstavitev projektnih podatkov brez
ocen predhodnih revizij.
– Arh. Mayer zahteva izročitev in predstavitev kratkega opisa projektov. Komisija je sprejela predlog predhodne komisije
glede izročitve kratkega opisa in kratkega
referata brez ocene projektov.
– 30 minut za individualno intenzivno
preučitev natečajnih prispevkov: vsak član
komisije v okviru kolegija komisije obravnava 1-2 projekta upoštevaje kriterije ocenjevanja
– 2. krog: V postopku izločanja je potrebno določiti projekte za 2. krog ocenjevanja.
Možnost za umik posameznih projektov je
soglasno sprejeta. Glasovanje o dobitnikih
nagrad mora potekati po naraščajočem vrstnem redu: 3 – 2 – 1
Razdelitev denarnih nagrad:
V skladu z razpisom je načeloma možna prerazporeditev. Prof. Cejka priporoča
določitev jasnega postopka po vsebinskih,
kvalitativnih merilih ocenjevanja. G. Ostan
predlaga, če je le mogoče, podelitev 1., 2.
in 3. nagrade v obeh kategorijah.
Sledi poročilo predhodne revizije.
Anonimnost:
Vsi oddani projekti se za postopek odločanja komisije predstavijo anonimno.
Po kratki diskusiji sledi predlog prof.
Cejke: Vsi projekti ostanejo za ocenjevanje
v 1. krogu. Glasovanje: predlog je soglasno
sprejet
Nadaljnji postopek:
30 minut za individualno proučitev projekta (analiza, izdelava zapisnikaka, priprava ocene projekta) kot priprava za prvi krog
ocenjevanja in izločanja v skladu s sprejetimi merili ocenjevanja.
G. Ostan predlaga diskusijo po predstavitvi vsakega projekta. Ta način postopka
člani komisije po diskusiji enoglasno sprejmejo.
1. krog:
Potekajo podrobne razprave ob projektih
1001, 1002, 1003, 1005, 1007.
Seja komisije je bila prekinjena ob
19:45.
Nadaljevanje seje je dogovorjeno za
18. 4. ob 9. uri.
Konec prvega dne.
2. dan seje komisije
Začetek ob 9:30
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Pozdravni nagovor člana komisije Richarda Stilesa, ki je prvi dan manjkal. Izjavi,
da je nepristranski.
Nadaljevanje diskusij o projektih 1006,
1004, 1008, 1009, 1010, 1011.
Zaključek kroga predstavitev in diskusij
ob projektih.
Svetovalca Baumann in Novak se poslovita ob 12:50.
Postopek izločanja: Člani komisije imenujejo vse projekte, ki bodo nadalje obravnavani v 2. krogu. Za neimenovane projekte
član komisije Mayer predlaga, da se izločijo,
in sicer projekti 1001, 1002, 1008.
Predlog je soglasno sprejet.
V postopku ocenjevanja ostanejo projekti: 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1009,
1010, 1011.
Sledi diskusija o podelitvi priznanj.
Prof. Cejka predstavi predlog za priznanje projektu 1006 za lokalno specifičen,
umetniški pristop z uporabo svetlobe.
Glasovanje: 8 za, 1 vzdržan.
Predlog g. Mayerja za podelitev priznanja projektu 1010 za družbeno-politični pristop in za predlog, kako povezovati mesti ne
le na urbanistični ravni ter ravni načrtovanja
prostora, ampak tudi kot potrditev že izvedenih postopkov medsebojnih komunikacij
in dogovorov na ravni obeh občin.
Glasovanje: 3 za, 4 proti, 2 vzdržana
Podelitev priznanja projektu 1010 je zavrnjena.
Predlog g. Ostan: priznanje projektu
1004 za sicer že viden, a zanimiv konceptualni pristop oziroma predlog prostorske
instalacije, ki v simbolen proces ustvarjanja vključuje prebivalce in institucije z obeh
strani meje.
Glasovanje: 5 za, 1 proti, 3 vzdržani –
predlog je sprejet.
Predlog prof. Cejka za podelitev priznanja projektu 1005 za kontekstualen, analitičen pristop k zastavljeni nalogi v smislu
topografije, podnebja, vode, urbanizma in
krajinskih struktur za obe mestni področji.
Glasovanje: 4 za, 1 proti, 4 vzdržani –
predlog je sprejet.
Predlog g. Stilesa za podelitev priznanja
projektu 1009 za metodični pristop k analizi
in obravnavi tematike smiselnih ravni, kot
npr. doživljanje sončnega zahoda na posebnem kraju.
Glasovanje: 5 za, 4 vzdržani – predlog
je sprejet.
Skupaj 4 priznanja v posebnih kategorijah:
Projekti 1004, 1005, 1006, 1009
Predlog g. Kampuš: 3. mesto za kategorijo celovitega koncepta 1:5000 urbanizem/krajina: projekt 1003.
Predlog je soglasno sprejet.
Predlog g. Kampuš: 3. mesto za projekt
1003 v kategoriji podrobnejšega oblikovanja
prostora 1:1000.
Glasovanje: 7 za, 1 proti, 1 vzdržan –
predlog je sprejet.
Predlog g. Merlini: 2. nagrada v kategoriji
nadrejenega koncepta: Projekt 1007.
Sledi prekinitev seje od 13.30 do 14:00.
Projekta 1007 in 1011, predlagana za podelitev 1. in 2. nagrade, se ponovno izčrpno
obravnavata v skladu z merili ocenjevanja.
Merila ocenjevanja:
– Konceptualna merila
– Urbanistično planiranje in merila oblikovanja ter krajinsko načrtovanje in merila
oblikovanja
– Gospodarska in ekološka merila
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Glasovanje za 1. nagrado v obeh kategorijah.
Predlog g. Kampuš: Podelitev 1. nagrade
v kategoriji nadrejenega koncepta (1:5000)
projektu 1007.
Predlog je soglasno sprejet.
Predlog g. Kampuš: 1. nagrada v kategoriji oblikovanja prostora (1:1000) prejme
projekt 1011.
Predlog je soglasno sprejet.
Predlog g. Merlini: 2. nagrada za nadrejeni koncept gre v roke projektu 1011.
Predlog je soglasno sprejet.
Predlog g. Merlini: 2. nagrada v kategoriji oblikovanja prostora gre v roke projektu
1007.
Predlog je soglasno sprejet.
Župan Kampuš zapusti sejo ob 16. uri.
Za njegovega zastopnika je imenovan A.
Ostan.
Ko so pripravljeni kratki opisi vseh projektov, se formulira, prebere in v ločenem
zapisniku zabeleži zapis za oba zmagovalna
projekta. Potem ko je prebrana razvrstitev
projektov, se odprejo dopisi avtorjev projektov in sledi obveščanje dobitnikov 1., 2. in
3. nagrade po telefonu oziroma elektronski
pošti.
Predsednica komisije prof. Cejka je sejo
zaključila ob 21:00.
Ocene komisije za projekte
Projekt 1001
Osnovni koncept upošteva vse parametre in predlaga povezavo med mestoma
s tremi novimi mostovi, z dvigalom na grad,
z zelenimi površinami, s široko sprehajalno
potjo, s kulturnim programom, s športnimi
površinami, s privezi in z vizualnimi povezavami.
Urbanistični koncept je predstavljen zgolj
v obliki plakata in v merilu 1:5000 ni konkretiziran.
Oblikovanje krajine je predstavljeno brez
konkretnih podrobnosti samo kot zelene površine. Kot gospodarski razvoj je predlagana
gradnja nakupovalnih središč samo v Bad
Radkersburgu, vendar je predimenzionirana. Kot pozitivno z ekološkega stališča se
tretirajo predvidene razširitve reke na obeh
bregovih.
Projekt 1002
Projekt nudi konceptualne predloge rabe
za obeh mestni področji, iz katerih pa ni
mogoče razbrati bistvenih pozitivnih novosti
za nadgradnjo na področju prostega časa
in kulture. Potraten predlog porušitve mostu
med Bad Radkersburgom in Gornjo Radgono ter glede na lego zamaknjena postavitev
novega mostu ni utemeljen in vodi s stališča
urbanizma in prometa za Bad Radkersburg
v napačno smer. S področja urbanizma in
krajinske arhitekture konkretni načrti niso
formulirani.
Projekt 1003
Širše smernice za celovit in trajnosten
razvoj obeh mest so v projektu predstavljene smiselno, vendar ne v podrobnejši
obliki. Projekt se zelo skrbno ukvarja z raziskovanjem ožje okolice, na podlagi česar
so nastali kakovostni predlogi rešitev, na
primer reurbanizacija zgodovinskega mestnega jedra in rekonstrukcija grajskega
parka v Gornji Radgoni, oboje s sodobnimi
sredstvi. Sistemski predlog za razbremenitev prometa je sicer zelo zanimiv, ob tem
tudi preoblikovanje osrednjega mostu, a trenutno nista izvedljiva. Zelo kakovostno je
rešena promenada z obrežjem na slovenski
strani. Pozitivno je bil ocenjen tudi predlog

za celovito osvetlitev ključnih objektov obeh
mest in njihovo povezavo.
Projekt 1004
Avtorji projekta izhajajo iz stališča, da
je projekt le začetek povezovanja mest in
da je potreben postopek, ki vključuje več
kot samo urbanistične ukrepe. Projekt temelji na 3 elementih: zasaditev 7000 češenj,
umeščanje 7000 bazaltnih blokov in izdelava mozaika Evrope na obeh straneh bivših
mejnih prehodov. Konkretne lokacije za postavitev kamnov in dreves manjkajo, čeprav
predstavljajo močan oblikovalski element.
Vendar dobesedni prenos idej ali metoda
»copy-paste«, ki ga uporabljajo avtorji projekta na podlagi že realiziranih projektov na
Japonskem in v Nemčiji, za Bad Radkersburg in Gornjo Radgono ni sprejemljiv.
Projekt 1005
Projekt odlikuje temeljita analiza urbanističnih in krajinskih okvirnih pogojev. Posebno pozornost avtorji projekta posvečajo
topografskim in kulturnim sledem. Nadrejeni
koncept predlaga dva nova mostova, cestni
most na trasi stare železniške povezave in
nekoliko sporen most za pešce, ki poteka
prečno od termalnega področja do renaturiranih travnikov ob Muri. Obravnavo mestnih
jarkov in mestnega parka zaznamuje močna
razčlenitev v posamezne geometrijske površine, ki občutno moti enotnost kompleksov,
saj vnašajo nemir. Predlog ureditve gledališča na prostem na grajskem griču v Gornji
Radgoni – skupaj z novo razgledno teraso
– je sicer zanimiv, a ne izhaja iz konkretnih
prostorskih danosti. Nove pešpoti z obrežja
Mure na grajski grič zaradi strmega vzpona
niso realne.
Projekt 1006
Projekt kljub temu, da mest ne obravnava celovito urbanistično, zaradi koncepta
osvetlitve in novega mestnega trga v Gornji
Radgoni daje močan signal za razvoj obeh
mest kot skupnega organizma. V središču
pozornosti je svetlobno-tehnična uprizoritev mejnega mostu. Mura je poudarjena kot
povezovalni element. Razlikovanje med urbanimi in sonaravnimi deli obrežja Mure je
izvedeno z različno intenzivno osvetlitvijo.
Predlog je pozitivno ocenjen kot spodbuda
za nadaljnji postopek preobrazbe obeh polovic mesta.
Projekt 1007
Celovit urbanističen koncept obsega
v bistvu vsa predlagana področja, sicer
z različno intenzivnostjo, vendar večinoma
z jasno razpoznavno strukturo. Na bilateralnem področju poglablja približevanje delov
obeh mest in bistvenih stavb z odpiranjem
vizualnih povezav. Pri oblikovanju obrežja
se zelo dobro menjavajo zelo dominantne
urbane oblike z naravnimi oblikami, ki nato
na zahodu in na vzhodu obeh mest prehajajo v naravne obrežne travnike. Funkcija osrednje in nespremenljive postavke
– obstoječi most – je potrjena, na obeh
straneh pa se zagotovijo novi odprti urbani
prostori, ki zaradi ukinitve mejnih prehodov dobivajo nov pomen. Prikaz kulture
vina na grajskem griču tudi na severnem
pobočju sicer ni smiselna, a opozarja, da
bi morala tematika vina zaznamovati obe
mesti prav tako kot v preteklih stoletjih.
Obrežje v Gornji Radgoni je oblikovano
zelo urbano in bi lahko skupaj s starim mestnim jedrom predstavljalo poseben izziv
za oblikovanje stičišča celotnega prostora.
Zgostitev jugovzhodnega območja Gornje
Radgone je koncept, ki je v praksi posto-
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poma izvedljiv. Tematika razširitve Mure na
zahod in vzhod mesta je v predlogu sicer
samo nakazana, vendar predstavlja dobro
izhodišče za izdelavo dokončnih projektov
v sodelovanju z odgovornimi oddelki za
vodno gospodarstvo.
Projekt 1008
Projekt sledi ergonomskemu konceptu
zraščanja obeh mest, ki naj bi se izrazil v organskih oblikah iz vodnih površin in zelenih
koridorjev. Obe mesti naj bi več naredili za
pešce, ti pa naj bi se tudi več športno udejstvovali. Avtorji projekta predlagajo gojenje
avtohtonih rastlin, rešitve pa nudijo tudi ekstenzivne športno-igralne površine za mlade.
Vodni nasip je prenovljen in bi lahko nudil
koristne zelene površine. Iz ekološkega stališča je nakazana razširitev pretoka Mure, ki
pa pušča kar nekaj odprtih vprašanj. Urbanistični načrt ni prepričljiv.

stavnimi, a učinkovitimi rešitvami so predstavljene njihove medsebojne povezave.
Koncepti oblikovanja vključujejo posege od
renaturacije Mure, konkretnih ukrepov v mestnem jarku, v mestnem parku, na grajskem
griču, preko zanimivih rešitev reurbanizacije
historičnega mestnega jedra v Gornji Radgoni, zasaditvi drevoredov kot izstopajočih
mestnih elementov, pa vse do podrobnih
predlogov, v katerih so dobro razvidni kakovostno zastavljeni ambienti. Predlagana
prometna rešitev z obstoječim mostom kot
cono za pešce in z nadomestno zgrajenim
mostom za promet na stari železniški trasi
predstavlja zanimiv urbanističen predlog, ki
pa se zaradi trenutnih danosti v bližnji prihodnosti ne zdi izvedljiv.
Rezultat natečajnega postopka
Po odpravi anonimnosti z odpiranjem dopisov o avtorstvu na seji komisije za podelitev
nagrad je rezultat naslednji:

Projekt 1009
Avtorji s pomočjo metodološke analize
prikazujejo pomen javnih zelenih površin za
mestno tkivo. Pri tem v konkretnih situacijah predlagajo različne ukrepe, med drugim
»sunset line« in razširitev grajskega parka
do obstoječega mostu. Pozitivno.
Projekt 1010 – public dictionary
Projekt »public dictionary« ne poskuša
vzpostaviti povezave med obema deloma
mesta z načrtovalskimi ukrepi, ampak predvsem z družbeno-političnimi pobudami (jezik, gospodarstvo, psihogeomorfologija).
Projekt 1011
Projekt 1011 je zanimiv že na celoviti
urbanistični ravni, ša posebej pa ga odlikuje
intenzivno in kakovostno ukvarjanje s pomembnimi zelenimi površinami obeh mest, ki
jih analizira tako v velikem merilu (M1:5000),
kot tudi v podrobnostih (M1:1000). Z eno-

Partner

Stran

Razvrstitev

Koda

Avtor

Sodelavec

1. nagrada
urbanizem / urejanje
krajine
2. nagrada
oblikovanje prostora

1007

bauchplan landschaftsarchitektur u.
- urbanismus

Rupert Halbartschlager, UDI

Reinhard Micheller

Felix Lüdicke, UDI

Tobias Baldauf

Thore Schiller

Marie-Theres Okresek
Florian Otto
Josef Rott
Georgenstrasse 112
D-80798 München
1. nagrada
oblikovanje prostora
2. nagrada
urbanizem / urejanje
krajine

1011

Monsberger Gartenarchitektur

arh. Peter Zinganel

Teresa Wolf, UDI

Nikolaiplatz 4

Muchargasse 30

Hermann Simnacher, UDI

A-8020 Gradec

A-8010 Gradec

Christina Kimmerle, UDI
Elisabeth Koller, UDI

3. nagrada
urbanizem / urejanje
krajine
3. nagrada
kategorija
oblikovanje prostora

1003

mag. Siw Wrobel MA (Hons), UDI A

Julia Banerjee, UDIA

Watzenitzmauer 3b

GHP
Landschaftsarchitekten

D-23552 Lübeck

Flachland 27
D-22083 Hamburg
Schomburg Exteriors

1004

Splitterwerk Architekten
SBA Mark Blaschitz, UDIA
SBA Hannes Freimuth, UDIA

Priznanje

SBA Josef Roschitz, UDIA
mag. art. Edith Hemmrich
Nikolaus Zachariadis
St. Peter Pfarrweg 30
A-8042 Gradec

Stran
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Koda

Avtor

1005

Konstantionos Alexakis

Vassiliki Anagnostaki

8 G. Souri street

Huiqing Kuang

Priznanje

Partner

Sodelavec

P. Psihiko 15452, Atene, Grčija
1006
Priznanje

Knoll Planung & Beratung ZT-GmbH

Heinz Wind, UDI

Schiffamtsg. 18/6

Michael Erdmann

A-1020 Dunaj
1009
Priznanje

arh. P. Thalbauer

»3:0«

Margarethenstr. 123/30

Daniel Zimmermann

A-1050 Dunaj

Oliver Gachowetz

arh. Sophie Thalbauer

Nestroyplatz 1/1
A-1020 Dunaj
Projekt 1001

1001

dr. Karl-Heinz Schwarz, UDIA

Ing. Daniel Ulkovic

arh. Johann Sedonja
Enenkelstrasse 16
A-1160 Dunaj
Projekt 1002

1002

Gerald Flock, UDIA

Sabine Hagen, UDI

Andritzer Reichsstraße 20B
A-8045 Gradec

Projekt 1008

Projekt 1010

1008

1010

dr. Karl Langer, UDIA

dr. Christie Rottenbacher,
UDI

Maria Schuster

Köstlergasse 1,

Hufnagelstraße 13

Wolfgang Nozar

A-1060 Dunaj

A- 2093 Geras

Transparadiso

Land in Sicht

Florian Lang, UDI

Paul Rajakovics

Thomas Proksch

Ba Gunita Povloviza

Barbara Holub

Engelsberggasse 4

mag. Vinzenz Dreher

Bernd Vlay

A-1030 Dunaj

Gr. Mohrengasse 23/18
A-1020 Dunaj
Objava rezultatov natečaja
Javna razstava natečajnih projektov bo
potekala od 5. 6. do 29. 6. 2008 na mejnem
mostu med Bad Radkersburgom in Gornjo
Radgono. Otvoritev razstave bo dne 5. 6.
ob 18. uri.
Za točnost zapisnika:
Zapisnikar Aleksander Ostan, UDIA
Namestnik zapisnikarja dr. Andreas Mayer, UDI
Bgm. Anton Kampuš
Bgm. Peter Merlini
Prof. DI Andrea Cejka
DI Stanka Dešnik
Arch. DI Aleksander Ostan
Dr. DI Andreas Mayer
Dr. DI Tatjana Fulder
Dr. Franz Gmeindl
Prof. DI Richard Stiles
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The meeting is scheduled to continue at
9 am on 18th April.
End of first day.
Jury Day 2
Start: 9:30 am
Address of welcome by Richard Stiles.
He declares himself to be unprejudiced.
Continuation of the discussions regarding projects 1006, 1004, 1008, 1009, 1010,
1011.
Ending of the project presentation round.
Counsellors Baumann and Novak take
their leave at 12.50 pm.
Subsequent procedure: the judges name
all projects, which are to be further discussed in the second round. For those not named, jury member Mayer proposes to exclude the projects 1001, 1002, 1008.
Proposal unanimously adopted.
The following projects remain under
evaluation: 1003, 1004, 1005, 1006, 1007,
1009, 1010, 1011.
Next is the discussion concerning the
award of the recognition prizes.
Cejka proposes a recognition prize for
project 1006 for the location-specific, artistic
approach.
Vote: 8 positive, 1 abstention.
Mayer proposes to award project 1010
a recognition prize for the socio-political
approach, and the proposal to aim for a connection of the cities not only on an urbanistic and open space planning level, and
as a confirmation of the already conducted
communication and voting process of the
communities.
Vote: 3 positive, 4 dissenting votes, 2
abstentions
Award of a recognition prize to project
1010 rejected.
Proposal Ostan: recognition prize for
project 1004 for the superordinate concept
as process-generating idea, integrating the
population and private spaces.
Vote: 5 positive, 1 dissenting vote, 3 abstentions – proposal adopted.
Proposal Cejka for the award of a recognition prize for project 1005 for the contextual, analytical approach to the task regarding topography, climate, water, urban
development, landscape structures for both
urban areas.
Vote: 4 positive, 1 dissenting vote, 4 abstentions – proposal adopted.
Proposal Stiles for a recognition prize for
project 1009 for the methodical approach
to analysis and for addressing the sensual
level such as e.g. experiencing the sunset at
a particular location.
Vote: 5 positive, 4 dissenting votes – proposal adopted.
A total of 4 recognition prizes-special category:
Projects 1004, 1005, 1006, 1009
Proposal Kampuš: 3rd place for the category subordinate concept 1:5000 urbanism/landscape: project 1003
Proposal unanimously adopted.
Proposal Kampuš: 3rd place for project
1003 in the category open space design
1:1000.
Vote: 7 positive, 1 dissenting vote, 1 abstention.
Proposal Merlini: 2nd prize in the category
subordinate concept: project 1007
There follows a break in the meeting
from 1.30 to 2 pm.

Ob-5216/08

Bilateral Design Competition
Bad Radkersburg/ Gornja Radgona
Jury meeting
17th and 18th April 2008
Venue: Elementary School Bad Radkersburg, 8490 Bad Radkersburg, Austria
Start Jury Day 1: 17th April, 10:45, am
End Jury Day 1: 7:45 pm
Start Jury Day 2: 18th April 9:30 am, End
Jury Day 2: 9:00 pm
Attendees: Acc. to attendance list.
Attending judges:
Prof. Dipl. Ing. Andrea Cejka (chairwoman), professor for landscape architecture at the HSR Hochschule für Technik Rapperswil, Switzerland; landscape architect,
Vienna-Berlin
Dipl. Ing. Stanka Dešnik, udika, landscape architect (ZAPS), manager of the Gorièko
regional park
Dipl. Ing. Aleksander Ostan, udia, architect, Ljubljana (ZAPS), IODAL, DUPPS, Urbosvet LJ, Commission for Arch. and Design
(MK)
Dipl. Ing. Dr. Andreas Mayer, architect,
Graz
Peter Merlini, Mayor of Bad Radkersburg
Anton Kampuš, Mayor of Gornja Radgona
Dr. Franz Gmeindl, retired director of municipal offices
Dr. Dipl. Ing. Tatjana Fulder, director of
development agency (PORA)
O. Univ.Prof. Dipl.-Ing. Richard Stiles,
landscape architect, manager of the Institut
für Städtebau, Landschaftsarchitektur und
Entwerfen, TU Vienna (18. 4.)
Attending consultants:
Dr. Norbert Baumann, Styrian State Government Office, Dept. 19 B Defence Water
Management and Soil Budgeting
Mag. Rok Fazarinc, univ. dipl. inz. grad.
IZV
DI Daniel Kampus, design counsellor
for Bad Radkersburg, Styrian State Government Office, Dept. 13B Building Regulations and Physical Planning Regulations
DI Jože Novak, ARSO (Agencija Republike Slovenije za okolje)
Sabina Franko, udika, landscape architect, MOP, directorate spatial planning
DI Barbara Strenitz, architect, Graz, deputy juror
Unable to attend:
Prof. Jean-Marie Corneille Meuwissen,
main judge, excused
Prof. Richard Stiles, deputy judge, excused on 17th April, present on 18th April
Mag. Ina Šuklje, main judge, excused,
represented by deputy judge DI Stanka Dešnik
DI Daniel Kampus, counsellor Spatial Planning, Office of the Styrian Regional
Government, excused on 18th April, present
on 17th April
Josef Novak, counsellor Water Management, excused on 17th April, present on
18th April
Natalija Fon Boštjančič, counsellor, represented by deputy counsellor Sabina
Franko
Damjan Holc, pre-auditor, excused
Neva Urek Sulic, counsellor Protection of
Historic Monuments, no-show
Miran Krivec, counsellor Protection of Historic Monuments, no-show

Igor Pivec, counsellor Urban Planning
Gornja Radgona, no-show
Simultaneous translation: Ms. Evelyn
Dreo, Allesprachen, Graz
Keeping of the minutes by Dipl. Ing.
Agnes Feigl, freiland Umweltconsulting
ZT-GmbH
Agenda Jury Day 1:
1. Confirmation of Prof. Cejka as chairwoman of the jury
2. Opening of the meeting by Prof. Cejka
3. Determination of attendance
4. Determination of quorum
5. Exclusion of prejudice
6. Specification of language
7. Round of introductions and statement
of voting rights
8. Determination of procedure
Prof. Cejka is unanimously confirmed as
chairwoman of the jury in place of Prof.
Jean-Marie Corneille Meuwissen, who is ill.
Due to the short-notice of Prof. Meuwissen’s
cancellation, it was not possible for deputy
judge Prof. Richard Stiles to arrive on time.
Question of bias:
No member of the jury is prejudiced.
Language regulation for the jury meeting:
Each member of the jury will speak in
his/her own language. Ms. Dreo will translate Slovenian-German.
Determination of procedure:
– Presentation of project data without assessment by pre-audit.
– Arch. Mayer proposes the submission
and presentation of a brief project description. The jury accepts the offer of the pre-jury
to submit a brief description and give a brief presentation without assessment of the
project.
– 30 minutes individual intense study of
the competition entries: Each judge discusses 1-2 projects in the jury panel, taking into
account as the assessment criteria.
– 2nd round: in a subsequent procedure, the projects for the 2nd round are to be
determined. The possibility to retrieve individual projects is unanimously approved.
The voting for the awardees is to be done in
ascending order: 3 – 2 – 1
Division of the awards:
Acc. to the tender, redistributions are basically possible, Cejka recommends clear
procedure according to textual, qualitative
assessment criteria. Ostan argues for awarding 1-2-3 prizes in both categories.
Next is the report of the pre-audit.
Anonymity:
All submitted projects are presented to
the jury for decision making anonymously.
After a brief discussion, Prof. Cejka proposes the following: all projects remain in
evaluation for the first round. Vote: unanimously adopted
Further procedure:
30 minutes of individual study of the
project (analysis, recording, preparation of
a project assessment) to prepare for the first
assessment and exclusion round according
to the agreed assessment criteria.
Ostan proposes that a discussion should be possible after each project review.
Following deliberations, this procedure is
unanimously agreed with.
1st round:
The projects 1001, 1002, 1003, 1005,
1007 are discussed in detail.
The meeting is adjourned at 7.45 pm.
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The projects 1007 and 1011 selected for
the 1st and 2nd prizes are once more discussed in detail according to the assessment
criteria.
Assessment criteria:
– Conceptual criteria
– Urban planning & design criteria and
open space planning & design criteria
– Economic and ecologic criteria
Voting of the 1st prizes in both categories.
Proposal Kampuš: award of the 1st prize in the category subordinate concept to
project 1007.
Proposal unanimously adopted.
Proposal Kampuš: 1st price in the category open space design goes to project 1011.
Proposal unanimously adopted.
Proposal Merlini: 2nd prize for the subordinate concept to project 1011.
Proposal unanimously adopted.
Proposal Merlini: 2nd prize in the category
open space design to project 1007.
Unanimously adopted
Mayor Kampuš leaves the meeting at 4
pm. A. Ostan is designated as deputy.
After drawing up the brief descriptions
for all projects, the requirements for both
winning projects are formulated, read out
and recorded in separate minutes. After reading out the rankings, the drafter letters are
opened and the winners of the 1st, 2nd and 3rd
prices notified by phone or email.
Chairwoman Cejka closes the meeting
at 9 pm.
The Jury’s Assessment of the Projects
Project 1001
The principle concept takes into account
all requirements and proposes to connect
the two cities with three new bridges, a lift up
to the castle, green spaces, a wider river catchment, a cultural programme, sports areas, moorings and visual links.The urbanistic
concept is only simplistically illustrated and
with a scale of 1:5000 not concretised.The
landscape design is only vaguely illustrated
as green areas. Economic development is
proposed with the construction of shopping
centres in Bad Radkersburg only, these are,
however, overdimensioned.As a positive
ecological point of view, the widening of the
river on both shores is projected.
Project 1002
The project offers conceptive utilisation
proposals for both urban areas, from which,
however, no significant positive innovations
for recreational and cultural enhancement
can be derived. Still no reason has been
given for the costly proposal to tear down
the bridge between Bad Radkersburg and
Gorna Radgona and to reconstruct it in a deviated position, a solution which would lead
in the wrong direction for Bad Radkersburg
from an urbanistic and traffic planning point
of view. No specific designs are formulated
concerning urban planning and landscape
architecture.
Project 1003
The principles for a holistic and sustainable development of both cities are reasonably illustrated in the project, but not designed
in more detail. The project very thoroughly
considers the closer environment resulting
in high quality solution proposals such as
for example the reconstruction of the historic
castle gardens in Gornja Radgona with contemporary means. The system proposal for
relief of traffic congestions is not realisable
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at the time being. The proposal for a uniform
illumination of both cities’ key structures and
their links was positively rated.
Project 1004
The project drafters assume that the project is only the first step to the connection
of the cities and that the process requires
more than just urban planning measures.
The project is based on 3 elements: the
planting of 7000 cherry trees, the piling up of
7000 basalt blocks, the construction of a Europe mosaic at the former border crossings.
The project promotes the joint efforts of the
communities for an independent positioning.
There are no specific proposals for the positioning of the blocks and trees, although these are a strong design element. The method
to copy and paste from already implemented projects in Japan and Germany used by
the project drafters is irreproducible for Bad
Radkersburg and Gornja Radgona.
Project 1005 – Tracing Traces
The project stands out with its thorough
analysis of the general urbanistic and landscape conditions. Particular consideration
was given to the topographic and cultural
traces. The subordinate concept proposes
two new bridges, one road bridge on the
path of the old train connection and a somewhat questionable pedestrian bridge leading diagonally from the thermal spring
area to the renaturated floodplains of the
river Mur. The way the moat and the municipal park were dealt with is marked with
a strong geometric dissection in partial areas, severely disrupting the oneness of the
constructions with their restless impact. The
proposal to erect an open air stage on the
castle mount in Gornja Radgona – together
with a new viewing terrace – brings interesting new approaches. The new footpaths
from the banks of the river Mur to the castle
mount are not realistic because of the climbing gradient. The proposal for a new footbridge beneath the Mur bridge is interesting.
Overall, the project has too little specific
proposals to reunite the two separated “city
halves” on both sides of the river Mur.
Project 1006
With the lighting concept and the new
market square in Gornja Radgona, the project places a strong emphasis on the two
cities as a collective organism. The focus is
on the staging of the border bridge with light
engineering means. The river Mur is accentuated as connecting element. Urban and
nature-oriented segments of the Mur banks
are differentiated with illuminations of different intensities. The proposal is positively rated as impetus for the further transformation
process of the two city parts.
Project 1007
The overall concept essentially covers all
areas which were specified, although with
different intensity, but mostly with a clearly
recognisable structure. The concept furthers
the merging of the sectors and important
buildings in the bilateral area by opening up
visual links. The designs of the river banks
very effectively change between very dominant urban shapes and nature-oriented shapes, petering out into the natural floodplain
area to the West and East of both cities.
The central and unchangeable spot – the
present bridge – was confirmed in its function and new functional areas were added on
both sides, which gain a new importance as
the border stations and buildings are no lon-

ger necessary. Although to bring the important special agricultural cultivation of wine to
the castle mount also on the northern slope
and to make it visible has little chances of
being realisable, but it is a strong indication
that the topic of wine should distinguish the
two cities as it did in the past centuries and
can make considerable contributions from
a tourism point of view. The waterfront of
Gornja Radgona shows a very urban design
and – together with the Old Town – would
internationally signal a claim to be the hub of
the entire region. The filling of the south-eastern area of Gornja Radgona is a practical
concept, which can be gradually realised.
Although the areas, where the river Mur is to
be widened on the West and East of the city
are only vaguely shown in the design, they
create a good starting position to develop
final projects together with the responsible
parties of the water management departments in both countries.
Project 1008
The project pursues an ergonomic concept for the convergence of the two cities, which is intended to be expressed by
organic shapes made up of expanses of
water and green spaces. Both cities should
do more for pedestrians, also engaging in
sports activities. Autochthonous plants for
non-intensive maintenance are proposed.
The project also provides extensive sports
and playgrounds for youths. The water dam
is remodelled and could provide green spaces to be used for games.
From ecological points of view, a widening of the river Mur is implied, this proposal, however, leaves too many questions
unanswered to allow a positive assessment.
The urbanistic design is not convincing.
Project 1009
The drafters show the importance of public green spaces for the urban structure
through a methodological analysis. To this
end, different measures are proposed for
specific situations, among which a «sunset
line’ and an expansion of the castle gardens
to the existing bridge. Positive.
Project 1010 – Public Dictionary
The project Public Dictionary does not
attempt to create a connection between
the two city parts with planning measures,
but mainly with socio-political approaches
(language, economy, psycho-geographic
morphology).
Project 1011
Project 1011 distinguished itself with an
intensive consideration of the major green
spaces of the two cities, which are analysed
both on a large scale (S1:5000) as well as
on a detailed scale (S1:1000) and brought
to link with each other with simple means.
The design concepts reach from specific
measures in the moat, municipal park, castle mount and tree rows as well as avenues
as characteristic urban elements to detailed
proposals, clearly illustrating the ambiance
strived for. The proposed traffic solution with
the existing bridge as pedestrian zone and
the traffic bridge constructed as a substitute
at the old train path represent an interesting
urbanistic approach, which, however, does
not seem realisable in near future due to the
current situation.
Results of the competition procedure
After the elimination of anonymity by opening the drafters’ letters during the jury’s
meeting, the results are as follows:
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Rank

1st prize urban
development/
landscape planning
2nd prize open space
design

Disguise
code/
Projectno.
1007/
80815

Writer

Št.
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Collaborator

bauchplan landschaftsarchitektur u.
- urbanismus

DI Rupert Halbartschlager

Reinhard Micheller

DI Felix Lüdicke

Tobias Baldauf

DI cand Thore Schiller

Marie-Theres Okresek
Florian Otto
Josef Rott
Georgenstrasse 112
D-80798 Munich
1st prize open space
design
2nd prize urban
development/
landscape planning

1011/
752952

Monsberger Gartenarchitektur

Arch. Peter Zinganel

DI Teresa Wolf

Nikolaiplatz 4

Muchargasse 30

DI Hermann Simnacher

A-8020 Graz

A-8010 Graz

DI Christina Kimmerle
DI Elisabeth Koller

3rd prize urban
development/
landscape planning
3rd prize category open
space design

1003/
778776

DI. Arch. Siw Wrobel MA (Hons),
MSc.

DI Arch. Julia Banerjee

Watzenitzmauer 3b

GHP Landschaftsarchitekten

D-23552 Lübeck

Flachland 27
D-22083 Hamburg
Schomburg Exteriors

1004/

Splitterwerk Architekten

912873

Arch. SBA DI Mark Blaschitz
Arch. SBA DI Hannes Freimuth
Arch. SBA DI Josef Roschitz

Recognition prize

Mag. Art. Edith Hemmrich
Nikolaus Zachariadis
St. Peter Pfarrweg 30
A-8042 Graz

Recognition prize

1005/

Konstantionos Alexakis

Vassiliki Anagnostaki

267467

8 G. Souri street

Huiqing Kuang

P. Psihiko 15452, Athens, Greece
Recognition prize

1006/

Knoll Planung & Beratung ZT-GmbH

DI Heinz Wind

220925

Schiffamtsg. 18/6

Michael Erdmann

A-1020 Vienna
1009/

Arch.P.Thalbauer

»3:0«

573934

Margarethenstr. 123/30

Daniel Zimmermann

A-1050 Vienna

Oliver Gachowetz

Recognition prize

Arch. Sophie Thalbauer

Nestroyplatz 1/1
A-1020 Vienna
Further project entries:
Project 1001

1001

Arch. Dr. Karl-Heinz Schwarz

Ing. Daniel Ulkovic

Arch. Johann Sedonja
Enenkelstrasse 16
A-1160 Vienna
Project 1002

1002

Arch. DI Gerald Flock
Andritzer Reichsstraße 20B
A-8045 Graz

Arch. DI. Sabine Hagen
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Project 1010
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Arch. Dr. DI Karl Langer

DI Dr. Christie Rottenbacher

Maria Schuster

Köstlergasse 1,

Hufnagelstraße 13

Wolfgang Nozar

A-1060 Vienna

A- 2093 Geras

Transparadiso

Land in Sicht

DI Florian Lang

Paul Rajakovics

Thomas Proksch

Ba Gunita Povloviza

Barbara Holub

Engelsberggasse 4

Mag. Vinzenz Dreher

Bernd Vlay

A-1030 Vienna

Gr. Mohrengasse 23/18
A-1020 Vienna
Publication of the competition results
The competition projects will be exhibited
for the public from 5th to 29th June 2008 on
the border bridge between Bad Radkersburg and Gornja Radgona. The exhibition
will be opened on 5th June at 6 pm.
Responsible for the correctness of the
content:
Secretary Arch. DI Aleksander Ostan
Deputy secretary Dr. DI Andreas Mayer
Bgm. Anton Kampuš
Bgm. Peter Merlini
Prof. DI Andrea Cejka
DI Stanka Dešnik
Arch. DI Aleksander Ostan
Dr. DI Andreas Mayer
Dr. DI Tatjana Fulder
Dr. Franz Gmeindl
Prof. DI Richard Stiles
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Javni razpisi

Št. 4301-5/2007/355
Ob-5239/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objav
lja
dopolnitev javnega razpisa
za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR
– Dvig konkurenčnosti turističnega
gospodarstva – Turistična infrastruktura
objavljenega v Uradnem listu RS, št.
51/07, 83/07 in 122/07
V točki 8. javnega razpisa »Višina sredstev« se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ministrstvo za gospodarstvo bo poleg sredstev iz prvega in drugega odstavka zagotovilo dodatna sredstva v višini
8.000.000,00 EUR, in sicer:
– 6.799.999,00 EUR – namenska sredstva EU-ESRR,
– 1.200.001,00 EUR – slovenska udeležba.
Dodatna sredstva bodo na razpolago
najpozneje od 1. 1. 2011 dalje.
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis
za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete Povezovanje naravnih in
kulturnih potencialov; prednostne usmeritve
Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.«
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 8012-2/2008-15
Ob-5185/08
Javni sklad RS za regionalni razvoj in
razvoj podeželja z dnem 6. 6. 2008 objavlja zaprtje javnega razpisa za dodeljevanje
sredstev, namenjenih za financiranje investicijskih projektov podjetniškega značaja, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/08
z dne 25. 4. 2008 (Ob-4049/08).
Vloge, ki bodo prispele po objavi zaprtja
razpisa se kot prepozne zavržejo.
Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in razvoj podeželja
Ob-5068/08
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja zaprtje javnega razpisa
za sofinanciranje turistične infrastrukture
(objava v Uradnem listu RS, št. 60 z dne
6. 7. 2007 – Ob-19683/07), zaradi porabe
sredstev.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 4110-36/2008/1
Ob-5065/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport najavlja, da bo na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1, Uradni

list RS, št. 123/06), Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2007
in 2008 (ZIPRS0708, s kasnejšo dopolnitvijo) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 13/06,
s kasnejšo spremembo) ob pogoju potrditve
s strani DZ in objave predlaganega Rebalansa proračuna RS za leto 2008 objavilo
razpis
za sofinanciranje investicij na področju
predšolske vzgoje in osnovnega šolstva
v Republiki Sloveniji za vključitev
v proračunsko leto 2009
Razpis bo pripravljen za zbiranje potreb
po sofinanciranju investicij v osnovno šolstvo in vrtce oziroma v vzgojno-izobraževalne zavode, katerih ustanovitelj je lokalna
skupnost. Razpis bo zajemal proračunsko
leto 2009 z iztekom skladno z možnostmi,
ki jih omogoča Zakon o izvrševanju proračuna.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-50/2008
Ob-5112/08
Na podlagi Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in Proračuna RS
za leto 2009, Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07), in 12. poglavja
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07), objavljamo
javni razpis
za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud za izvajanje energetskih
pregledov in pripravo investicijske
dokumentacije v fazi načrtovanja za
projekte učinkovite rabe energije in
rabe obnovljivih virov energije
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: besedila Ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa so finančne
spodbude za naročilo izvajanja energetskih pregledov in priprave investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za naložbe
v projekte učinkovite rabe energije in rabe
obnovljivih virov energije. Razpis je namenjen lokalnim skupnostim, ki imajo sprejete
energetske zasnove, javnim skladom, javnim agencijam, javnim zavodom ter registriranim cerkvam in drugim verskim skup
nostim.
Pogoji za sodelovanje na razpisu, ki so
bolj podrobno navedeni v razpisni dokumentaciji, so:
– lastništvo ali upravljanje objekta na katerem se bo izvajal energetski pregled oziroma investicija v projekt učinkovite rabe ali
rabe obnovljivih virov energije,

– sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem, izbranim v skladu s predpisi o javnem
naročanju,
– celotna poraba energije v objektu energetskega pregleda (stavbi oziroma več stavbah), je v preteklem letu znašala najmanj
300 MWh,
– ocenjena vrednost investicije v projekt
učinkovite rabe energije oziroma rabe obnovljivih virov energije znaša nad 10.000 €,
– vlagatelj v zadnjih petih letih za predlagani objekt od Ministrstva ni prejel sredstev
spodbude za izvedbo energetskega pregleda oziroma v zadnjih treh letih ni prejel
sredstev spodbude za pripravo investicijske
dokumentacije v fazi načrtovanja za investicije v projekte učinkovite rabe energije in
rabe obnovljivih virov energije,
– vlagatelj nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z Ministrstvom o sofinanciranju svetovalnih storitev
na področju URE in OVE.
Spodbude se bodo dodeljevale popolnim vlogam po vrstnem redu njihove oddaje na pošti ali v glavni pisarni do porabe
razpisanih sredstev. Bolj natančno so način
obravnave vlog, merila za določitev popolnih vlog in višina sofinanciranja, ki glede na
porabljeno energijo objekta energetskega
pregleda znaša od 750 € do 7.500 €, za
pripravo investicijske dokumentacije pa glede na ocenjeno višino investicije v projekt
učinkovite rabe energije ali rabe obnovljivih
virov energije od 450 € do 4.500 €, določeni
v razpisni dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev: na proračunski postavki 5542 »Spodbujanje URE in
OVE« je za ta razpis predviden skupni znesek 130.000 € s predvideno porabo 65.000 €
v letu 2008 in 65.000 € v letu 2009.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do konca julija 2009.
5. Rok v katerem lahko predlagatelji predložijo vloge in način predložitve vlog
Za vsakokratno odpiranje vlog bodo
upoštevane vloge, ki bodo prispele na naslov najpozneje en delovni dan pred odpiranjem do 15. ure. Vloge, ki bodo prispele
po poteku roka za posamezno odpiranje,
bodo obravnavane na naslednjem odpiranju vlog v okviru razpoložljivih sredstev
razpisa.
Zapečatene ovojnice z vlogami morajo
biti naslovljene na »Ministrstvo za okolje in
prostor, Direktorat za Evropske zadeve in
investicije, Sektor za aktivnosti učinkovite
rabe in obnovljivih virov energije, Dunajska
48«, jasno označene z naslovom prosilca,
napisom “Vloga – Ne odpiraj!” z navedbo
predmeta sofinanciranja in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Iz označbe prejema ovojnice na pošti ali
v glavni pisarni mora biti razviden čas prejema (dan, ura, minuta). Če ura in minuta
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prejema ne bosta razvidna, se bo štelo, da
je ovojnica oddana ob 24. uri. Vloge v nepravilno označenih ovojnicah bodo izločene
in vrnjene pošiljateljem.
6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja
vlog: prvo odpiranje vlog bo v ponedeljek,
30. junija 2008. V primeru preostanka razpisanih sredstev bodo drugo in morebitna
naslednja odpiranja: 11. avgusta, 15. septembra in 9. novembra 2008. Vsa odpiranja
bodo potekala na Ministrstvu za okolje in
prostor ob 14.30. Odpiranja ne bodo javna.
Ocena o višini preostalih sredstev za to in
za morebitna naslednja odpiranja, bo 30
dni po vsakokratnem odpiranju dosegljiva
na spletni strani »www.aure.si« in po tel.
01/478-70-62.
7. Prosilci bodo po vsakem odpiranju
vlog obveščeni o izidu odpiranja najpozneje
v 80 dneh od dneva odpiranja.
8. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo na spletni strani
»www.aure.si«. Interesenti, ki nimajo možnosti dviga razpisne dokumentacije s spletne strani, se v ponedeljek en teden pred
odpiranjem vlog od 7.30 do 12.30, o osebnem dvigu razpisne dokumentacije dogovorijo telefonsko na številki 01/478-70-62. Dvig
razpisne dokumentacije na podlagi telefonskega dogovora bo možen naslednji dan,
to je v torek med 8. in 14. uro na naslovu
Ministrstva na lokaciji Dunajska cesta 47
(9. nadstropje, Dragotin Živkovič). Na isti
telefonski številki so dosegljive informacije
v zvezi z razpisom vsak delavnik od 7.30 do
12.30, v tednu pred odpiranjem vlog.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 430-57/2008
Ob-5171/08
Na podlagi Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2008, Proračuna Republike Slovenije za leto 2009, Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07) in 12. poglavja Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07)
objavljamo
javni razpis
za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud po pravilu »de minimis« za
izvajanje energetskih pregledov in
pripravo investicijske dokumentacije
v fazi načrtovanja za projekte učinkovite
rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila: Ministrstvo).
2. Predmet razpisa je dodeljevanje finančnih spodbud po pravilu »de minimis«
za naročilo izvajanja energetskih pregledov
in priprave investicijske dokumentacije v fazi
načrtovanja za naložbe v projekte učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije.
3. Upravičenci do prijave: razpis je namenjen pravnim osebam ne glede na pravni
status, organizacijo ali lastništvo in samostojnim podjetnikom posameznikom (v nadaljevanju: Podjetja), ki se ukvarjajo s tržno
proizvodnjo blaga in storitev in nameravajo
naročiti izvedbo energetskega pregleda ali
pripravo investicijske dokumentacije v fazi
načrtovanja za naložbe v projekte učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije.
Ker se izvaja javni razpis po pravilu »de

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
minimis«, v skladu z Uredbo Komisije (ES)
št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de
minimis: (Uradni list EU L 379/5) ne morejo
sodelovati:
– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja,
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi
EU (UL C 340, 10. 11. 1997),
– podjetja, ki delujejo na področju premogovništva,
– podjetja, ki so po pravilu »de minimis«
v obdobju zadnjih 3 let, vključno s pričakovano pomočjo na tem razpisu, pridobila več
kot 200.000 € (podjetja, ki delujejo na področju cestnega prevoza blaga in potniškega
prometa 100.000 €).
Poleg teh, na razpisu ne morejo sodelovati podjetja, ki:
– so v stanju kapitalske neustreznosti
v skladu s predpisi o finančnem poslovanju
podjetij,
– je zoper njih s pravnomočno odločbo
sodišča začet stečajni postopek, postopek
prisilne poravnave ali likvidacije,
– imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– ob oddaji vloge za dodelitev spodbude
prejemajo ali so v postopku pridobivanja
finančne pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah.
Zaradi nezdružljivosti državne pomoči,
za sofinanciranje energetskega pregleda na
tem razpisu ne morejo sodelovati gospodarske družbe, ki so v skladu s 24. členom
Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje
zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. l.
RS, št. 43/05, 58/05, 87/05, 20/06) z Ministrstvom za okolje in prostor sklenile pogodbo
o zmanjševanju onesnaževanja zraka z emisijo CO2, v kateri so se obvezale, da bodo
med ostalimi ukrepi izvedle tudi energetski
pregled.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu, ki
so bolj podrobno navedeni v razpisni dokumentaciji, so:
– lastništvo ali upravljanje objekta na katerem se bo izvajal energetski pregled oziroma investicija v projekt učinkovite rabe ali
rabe obnovljivih virov energije,
– sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem,
– celotna poraba energije v objektu energetskega pregleda (stavbi oziroma več stavbah), je v preteklem letu znašala najmanj
300 MWh,
– ocenjena vrednost investicije v projekt
učinkovite rabe energije oziroma rabe obnovljivih virov energije znaša nad 10.000 €,
– vlagatelj v zadnjih petih letih za predlagani objekt energetskega pregleda od
Ministrstva ni prejel sredstev spodbude za
izvedbo energetskega pregleda oziroma
v zadnjih treh letih ni prejel sredstev spodbude za pripravo investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za investicije v projekte
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih
virov energije,
– vlagatelj nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z Ministrstvom.
5. Merila za dodelitev spodbud: spodbude se bodo dodeljevale popolnim vlogam
po vrstnem redu njihove oddaje na pošti, do
porabe razpisanih sredstev. Bolj natančno
so način obravnave vlog, merila za določitev
popolnih vlog in višina sofinanciranja, ki gle-

de na porabljeno energijo objekta energetskega pregleda znaša od 750 € do 7.500 €,
za pripravo investicijske dokumentacije pa
glede na ocenjeno višino investicije v projekt
učinkovite rabe energije ali rabe obnovljivih
virov energije od 450 € do 4.500 €, določeni
v razpisni dokumentaciji.
6. Okvirna višina sredstev: na proračunski postavki 5542 »Spodbujanje U R E in
O V E« je za ta razpis predviden skupni znesek 140.000 € s predvideno porabo 70.000 €
v letu 2008 in 70.000 € v letu 2009.
7. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do konca julija 2009.
8. Rok v katerem lahko predlagatelji predložijo vloge in način predložitve vlog: za
vsakokratno odpiranje vlog bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele na naslov najpozneje en delovni dan pred odpiranjem do 15.
ure. Vloge, ki bodo prispele po poteku roka
za posamezno odpiranje, bodo obravnavane na naslednjem odpiranju vlog v okviru
razpoložljivih sredstev razpisa.
9. Zapečatene ovojnice z vlogami morajo
biti naslovljene na »Ministrstvo za okolje in
prostor, Direktorat za Evropske zadeve in
investicije, Sektor za aktivnosti učinkovite
rabe in obnovljivih virov energije, Dunajska
48«, jasno označene z naslovom prosilca,
napisom “Vloga – Ne odpiraj!” z navedbo
predmeta sofinanciranja in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Iz označbe prejema ovojnice na pošti ali
v glavni pisarni mora biti razviden čas prejema (dan, ura, minuta). Če ura in minuta
prejema ne bosta razvidna, se bo štelo, da
je ovojnica oddana ob 24. uri. Vloge v nepravilno označenih ovojnicah bodo izločene
in vrnjene pošiljateljem.
10. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: prvo odpiranje vlog bo v ponedeljek, 30. junija 2008. V primeru preostanka
razpisanih sredstev bodo drugo in morebitna
naslednja odpiranja: 11. avgusta, 15. septembra in 9. novembra 2008. Vsa odpiranja
bodo potekala na Ministrstvu za okolje in
prostor ob 14.30. Odpiranja ne bodo javna.
Ocena o višini preostalih sredstev za to in
za morebitna naslednja odpiranja, bo 30
dni po vsakokratnem odpiranju dosegljiva
na spletni strani »www.aure.si« in po tel.
01/478-70-62.
11. Prosilci bodo po vsakem odpiranju
vlog obveščeni o izidu odpiranja najpozneje
v 80 dneh od dneva odpiranja.
12. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo na spletni strani
»www.aure.si«. Interesenti, ki nimajo možnosti dviga razpisne dokumentacije s spletne strani, se v ponedeljek en teden pred
odpiranjem vlog od 7.30 do 12.30 o osebnem dvigu razpisne dokumentacije dogovorijo telefonsko na številki 01/478-70-62. Dvig
razpisne dokumentacije na podlagi telefonskega dogovora bo možen naslednji dan,
to je v torek med 8. in 14. uro, na naslovu
Ministrstva na lokaciji Dunajska cesta 47
(9. nadstropje, Dragotin Živkovič). Na isti
telefonski številki so dosegljive informacije
v zvezi z razpisom vsak delavnik od 7.30 do
12.30 v tednu pred odpiranjem vlog.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 347/08
Ob-5186/08
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
RS, št. 126/06 in 114/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe
(ES) št. 1260/1999, Uredbe komisije (ES)
št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999, Uredbe
(ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 5. 7. 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1784/1999, Nacionalnega strateškega
referenčnega okvirja 2007–2013 (št. CCI
2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007), Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051
PO 001, z dne 21. 11. 2007), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 41/07) in Sklepa Službe Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, v vlogi organa upravljanja, z dne
26. 5. 2008 (št.: OP RČV 4/3/001-0-MK),
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor razvojnih projektov za dvig
zaposljivosti ranljivih družbenih
skupin na področju kulture in podporo
njihovi socialni vključenosti v okviru
Evropskega socialnega sklada
v okviru
Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013
(v nadaljevanju Javni razpis 28, oznaka
JPR-ESS-2008-09)
4. Razvojne prioritete: »Enakost
možnosti in spodbujanje socialne
vključenosti« in Prednostne usmeritve
4.3.: »Dvig zaposljivosti ranljivih
družbenih skupin na področju kulture in
podpora njihovi socialni vključenosti«
1. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec
javnega razpisa je Republika Slovenija,
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa na področju kohezijske politike pri predmetnem javnem razpisu v vlogi
posredniškega telesa, ki je izvajalec javnega
razpisa, in zagotavlja finančna sredstva za
izvedbo razpisa.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvojnih projektov, ki so namenjeni krepitvi usposobljenosti, zaposlovanju in dvigu
zaposljivosti ranljivih skupin v tem razpisu
(pripadniki italijanske in madžarske narodne
skupnosti, romske skupnosti, različnih manjšinskih etničnih skupin in priseljencev ter invalidi) na področju kulture skladno z Operativnim programom razvoja človeških virov za
programsko obdobje 2007–2013, 4. razvojno prioriteto: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostno
usmeritvijo 4.3.: »Dvig zaposljivosti ranljivih
družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.
Financirani bodo projekti, ki bodo vsebinsko namenjeni:
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– usposabljanju pripadnikov ranljivih
skupin na področju kulture z namenom dviga njihove zaposljivosti ali/in
– usposabljanju posameznikov v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost ranljivih skupin oziroma njihovih pripadnikov ali/in
– zaposlovanju pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture ali/in
– zaposlovanju posameznikov v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost ranljivih skupin oziroma njihovih pripadnikov.
Projekti bodo sofinancirani s sredstvi
Evropske unije in Republike Slovenije.
3. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje
projektov z namenom mobilizacije, motivacije in proaktivacije delovanja posameznikov iz ranljivih družbenih skupin za njihovo
večjo socialno vključenost in zaposljivost.
Potreben pogoj za doseganje tega cilja med
drugim predstavlja krepitev administrativne
usposobljenosti in profesionalnosti delovanja zaposlenih v organizacijah, ki delujejo
na področju kulture.
Cilji javnega razpisa so:
– krepiti zaposljivost pripadnikov ranljivih
skupin na področju kulture z usposabljanjem
lastnih strokovnih kadrov upravičenih prijaviteljev in/ali pripadnikov ranljivih skupin,
– krepiti zaposljivost posameznikov
v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost ranljivih skupin, z usposabljanjem in
– krepitev zaposlenosti pripadnikov ranljivih skupin z ustvarjanjem novih delovnih
mest na področju kulture,
vse ob hkratni skrbi za vključevanje ranljivih družbenih skupin v kulturno življenje in
družbo nasploh.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji projektov so nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:
– z ustanovnim ali drugim ustreznim
pravnim aktom lahko dokažejo, da:
– so nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene in delujejo kot društvo, zavod ali ustanova;
– njihovi cilji in vrednote služijo delovanju v javnem življenju v dobro družbe kot
celote.
4.2 Posebni pogoji za prijavo
Prijavitelji na ta javni razpis:
– lahko prijavijo samo en projekt;
– za projekt, za katerega podajajo vlogo,
niso pridobili pomoči iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali iz sredstev EU;
– prijavljajo projekt, ki se bo začel v letu
2008 in se bo zaključil najpozneje v letu
2009;
– bodo izvedli projekt na področju kulture
v podporo zaposlovanju oziroma zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu
dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne
ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti v širše
družbeno okolje vsaj ene izmed naslednjih
ranljivih skupin (v tem razpisu):
– pripadnikov madžarske ali italijanske
narodne skupnosti ali
– romske skupnosti ali
– različnih manjšinskih etničnih skupin
in priseljencev ali
– invalidov.
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5. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
5.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leti 2008 in 2009 znaša 2.058.751 EUR, in sicer v predvideni
finančni konstrukciji:
Vir razpisanih sredstev
(v EUR)
Namenska sredstva EU
(85%) – PP 6920
Namenska sredstva
slovenske udeležbe (15%)
– PP 9410
Skupaj

Leto 2008

Leto 2009

Skupaj

499.981

1.249.958

1.749.939

88.232

220.580

308.812

588.213

1.470.538

2.058.751

Namenska sredstva EU, opredeljena
v Operativnem programu razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, predstavljajo 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov
za upravičene stroške projekta. Namenska
sredstva slovenske udeležbe predstavljajo
15% celotnih upravičenih javnih izdatkov
za upravičene stroške projekta. Skladno
s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 bo
uporabljeno tudi t. i. dopolnilno financiranje
s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj za nakup IKT opreme, če je le-ta upravičeno nujno potrebna za izvedbo projekta.
Razpoložljiva sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kulturo:
– PP 6920 »Socialna vključenost –
07-13-EU« in
– PP 9410 »Socialna vključenost –
07-13-slovenska udeležba«.
5.2 Omejitve višine zaprošenih sredstev: zaprošeni znesek prijavitelja na projekt mora biti najmanj 20.000 EUR, največ
pa 100.000 EUR.
5.3 Delež sofinanciranja projektov: projekti bodo sofinancirani v višini do 100%
upravičenih stroškov. Neupravičene stroške
krije prejemnik sredstev.
5.4 Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: obdobje, za katerega so namenjena
razpisana proračunska sredstva, sta proračunski leti 2008 in 2009, zato morajo biti
dodeljena proračunska sredstva porabljena
v letih 2008 in 2009 oziroma v plačilnih rokih,
kot jih določa veljavni Zakon o izvrševanju
proračuna RS. Rok za predložitev zadnjega
poročila o izvajanju projekta za izplačilo Ministrstvu za kulturo je 10. 11. 2009.
6. Upravičene dejavnosti in upravičeni
stroški
6.1 Upravičene dejavnosti:
– usposabljanje za krepitev zaposljivosti
in s tem krepitve socialne vključenosti pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture,
– usposabljanje pripadnikov ranljivih
družbenih skupin za pridobitev znanj s področja menedžmenta kulturnih projektov,
– razvoj gradiv in metodologij za usposabljanje na področju kulture za pripadnike
ranljivih družbenih skupin,
– usposabljanje usposobljevalcev za
ranljive družbene skupine,
– zaposlitev pripadnikov ranljivih skupin
na področju kulture (npr. projektni menedžerji, organizatorji, moderatorji, animatorji,
koordinatorji ipd.).
Upravičene so dejavnosti, ki so neposredno vezane na projekt, ki prinašajo dodano vrednost, trajnost in novo kakovost ob

hkratnem zagotavljanju vključevanja ciljne
skupine v družbo.
Redne dejavnosti niso upravičene do sofinanciranja!
6.2 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški dela, storitev in materiala, ki se nanašajo neposredno
na dejavnosti projekta po naslednjih vrstah
upravičenih stroškov:
1) plače in drugi stroški dela osebja, zaposlenega na projektu:
– vsi stroški dela (II. bruto plača z vsemi
pripadajočimi davki in prispevki delojemalca
in delodajalca),
– povračila stroškov v zvezi z delom
(prehrana med delom, prevoz na delo in
z dela itn.),
– nadomestila plače ter drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč);
2) stroški storitev zunanjih izvajalcev:
– vodenje in druga dela neposredno na
projektu,
– stroški izvajalcev usposabljanj,
– najem (zakup) licenc, programske in
strojne opreme (samo za čas izvajanja projekta),
– odkup avtorskih pravic za potrebe izvajanja projekta;
3) udeležba na usposabljanjih, konferencah, dogodkih:
– povračilo stroškov službene poti: namestitve, kotizacije (stroški izvajalca dogodka), letalski in drugi prevozi, dnevnice;
4) organizacija in izvedba dogodkov, delavnic, seminarjev:
– stroški izvajalcev usposabljanj, predavateljev ipd.,
– stroški organizacije (npr. najem prostorov),
– stroški pogostitev (največ do 2% vseh
upravičenih stroškov);
5) obveščanje:
– stroški oglaševalskih in promocijskih aktivnosti: stroški oblikovanja, priprave na tisk,
tiska in dostave ipd.; stroški oglasov, objav,
naznanil, priprave, oblikovanja, produkcije,
predvajanja oddaj oziroma zakupa medijskega prostora ipd., izdelave in vzdrževanja
spletnih strani, obdelave člankov v medijih;
stroški izvedbe novinarskih konferenc;
6) posredni stroški (pavšal v višini 10%
vseh upravičenih stroškov), namenjenih
kritju stroškov telekomunikacij, elektrike,
ogrevanja in upravljanja, pisarniškega in
potrošnega materiala, drobnega inventarja,
najema poslovnih prostorov od tretjih pravnih ali fizičnih oseb itn.;
7) informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) (največ do 9% vseh upravičenih
stroškov – v skladu s 34. členom Uredbe
(ES) št. 1083/2006 bo za ta namen uporabljeno t.i. dopolnilno financiranje s strani
Evropskega sklada za regionalni razvoj):
– računalniška oprema, optični čitalci, digitalna avdio-video oprema ipd. (upravičeno
le v primeru, ko upravičenec izkaže, da je
le-ta nujno potrebna za izvedbo projekta).
Prejemnik sredstev bo moral za dokazovanje vseh nastalih stroškov na projektu (razen za posredne stroške) predložiti originalne račune, pogodbe ali druge računovodske
listine enake dokazne vrednosti, ki se neposredno nanašajo na izvedeno aktivnost,
in dokazila o plačilih prikazanih stroškov.
Prav tako bo moral upravičenec predložiti
dokazila o postopkih izbire zunanjih izvajalcev skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja
javno naročanje.
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Podrobne razčlenitve upravičenih dejavnosti in stroškov ter opredelitev zahtev
za predložitev dokazil o nastalih stroških
so, izhajajoč iz navodila organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013 (katalog upravičenih stroškov),
navedene v razpisni dokumentaciji.
6.3 Obdobje upravičenosti stroškov:
upravičeni bodo le stroški, ki bodo nastali od datuma objave javnega razpisa do
zaključka projekta oziroma najpozneje do
31. 10. 2009.
6.4 Območje upravičenosti stroškov:
upravičeni bodo le tisti stroški projekta, ki
bodo nastali na območju držav članic Evropske unije.
6.5 Neupravičeni stroški:
– stroški nakupa in gradnje nepremičnin,
– stroški nakupa strojev, pohištva in prevoznih sredstev,
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– stroški obresti na dolgove,
– izdelava splošnih strokovnih podlag,
študij in programov dela,
– davek na dodano vrednost (DDV),
– stroški, ki so že financirani iz proračuna
RS ali virov EU,
– stroški, ki niso v neposredni povezavi
z vsebino projekta,
– stroški, ki presegajo upravičen delež
v vseh stroških (npr. stroški nakupa opreme,
ki presegajo 9% vseh upravičenih stroškov,
posredni stroški, ki presegajo 10% vseh
upravičenih stroškov in stroški pogostitev, ki
presegajo 2% vseh upravičenih stroškov),
– drugi stroški, ki niso navedeni v pogodbi o sofinanciranju projekta.
Ministrstvo za kulturo bo ugotovljene neupravičene stroške in prihodke iz projekta
odštelo od predloženih stroškov pri vsakem
zahtevku in ustrezno znižalo višino zahtevka
za izplačilo.
Vse neupravičene stroške krije upravičenec sam.
7. Dodatni pogoji za upravičence, vezani
na izvajanje projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada
Upravičenec bo moral izpolnjevati naslednje pogoje:
– izbrati izvajalce skladno z Zakonom
o javnem naročanju ZJN-2 (Ur. l. RS, št.
128/06, 16/08 in 34/08),
– voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu,
– hraniti vso dokumentacijo o projektu
najmanj do 31. 12. 2020,
– zagotavljati dostopnost dokumentacije o projektu, informacije o poteku projekta in morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta, posredniškemu telesu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
slovenskim organom in pristojnim organom
EU,
– poročati posredniškemu telesu v skladu z njegovimi navodili še najmanj 5 let po
zaključku projekta,
– zagotoviti obveščanje javnosti o projektu skladno z 8. in 9. členom Uredbe komisije EU št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006
ter navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013,
– o spremembah na projektu obveščati posredniško telo skladno s 57. členom

Uredbe Sveta EU št. 1083/2006 z dne 11. 7.
2006,
– ob ugotovitvi nenamenske porabe
sredstev, nespoštovanju pogodbenih določil ali dvojnem financiranju projekta iz drugih proračunskih virov RS ali EU vrniti vsa
prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila.
Upravičenec se s predložitvijo vloge na
javni razpis strinja z javno objavo podatkov
o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih.
Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu
in prejemniku pomoči skladno z zakonom,
ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija
odpre, so informacije javnega značaja razen
tistih, ki jih predlagatelji posebej označijo
kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
se lahko nanaša na posamezen podatek
ali na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki
bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju
vlog bodo morali predhodno podpisati izjavo
o zaupnosti.
8. Merila za izbor projektov
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje, in
bodo skladne s predmetom in namenom
javnega razpisa, bo ocenila strokovna komisija, imenovana s strani Ministrstva za
kulturo.
8.1 Splošna merila za izbor
V točkovno ocenjevanje skladno z merili
za ocenjevanje bodo uvrščeni projekti, ki
bodo utemeljili in izkazovali prispevek:
1. k povečanju zaposlenosti in/ali zaposljivosti predstavnikov ranljivih skupin na
področju kulture,
2. h krepitvi socialne vključenosti predstavnikov ranljivih skupin na področju kulture,
3. k uveljavljanju koncepta enakih možnosti predstavnikov ranljivih skupin na področju kulture in
4. k trajnosti projekta.
8.2 Merila za ocenjevanje:
1. relevantnost namena in ciljev projekta z namenom in cilji razpisa ter analiza in
pojasnitev potreb ciljne (ranljive) skupine:
do 10 točk,
2. ocena pričakovanih kratkoročnih učinkov: do 10 točk,
3. ocena pričakovanih dolgoročnih učinkov: do 30 točk,
4. delovni program – transparentnost in
relevantnost načrtovanih aktivnosti za doseganje ciljev projekta: do 20 točk,
5. strategija promocije projekta – strategija obveščanja javnosti: do 10 točk,
6. finančni načrt, racionalnost in stroškovna učinkovitost projekta: do 20 točk.
Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji.
Največje možno število doseženih točk
je 100. V predlog za sofinanciranje bodo
uvrščeni pozitivno ocenjeni projekti, ki bodo
na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku
dosegli najmanj 50 točk in bodo relativno
najbolje ocenjeni, do porabe sredstev.
9. Izbor in ocenjevanje vlog
Popolne, pravočasne vloge in vloge, ki
jih bo predložil upravičen prijavitelj bo ocenjevala strokovna komisija. Slednja bo na
podlagi rezultatov ocenjevanja oblikovala
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seznam projektov, ki bodo dosegali minimalno kakovostno merilo (najmanj 50 točk),
do porabe razpoložljivih sredstev.
Strokovna komisija bo najprej ocenjevala
projekte po splošnih merilih za izbor projektov. Če projekt ne bo izpolnjeval splošnih
meril, bo izločen iz nadaljnjega ocenjevanja.
Projekti, ki bodo izpolnjevali splošna merila
za izbor, pa bodo ocenjevani z merili za
ocenjevanje. O dodelitvi sredstev po tem
razpisu bo na predlog strokovne komisije
s sklepom odločil minister.
Pri pozitivno ocenjenih projektih, ki bodo
v točkovnem ocenjevanju dosegli enako število točk, bo strokovna komisija dala prednost projektu, ki bo izkazal kvalitetnejše
reference (prijavitelj, ki bo izkazal skupno
večjo vrednost izvedenih referenčnih projektov) pri izvajanju primerljivih projektov.
Posredniško telo si pridružuje pravico
do zahteve po popravkih oziroma dopolnitvi dispozicije projekta in finančnega načrta
prijavitelja.
Posredniško telo si pridružuje pravico, da
prijavitelju na podlagi utemeljenih razlogov
predlaga manjšo višino sofinanciranja od
zaprošene, predvsem če bo prijavitelj v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške, ki
niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada. V tem primeru bo
strokovna komisija ustrezno znižala višino
sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo
višino sofinanciranja od zaprošene. Nestrinjanje prijavitelja s predlogom ministrstva se
bo štelo kot odstop od vloge.
Posredniško telo lahko preostala razpoložljiva sredstva ponudi naslednjemu najvišje pozitivno ocenjenemu projektu.
10. Rok za predložitev vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih iz pripadajoče razpisne
dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti dostavljena v glavno pisarno na naslovu Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje do
7. 7. 2008 do 11. ure v zapečatenem ovitku
z izpisom na sprednji strani: »Ne odpiraj!
– Vloga na razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih
skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega
socialnega sklada«.
Na ovitku mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni prispela
(osebno ali po pošti) v glavno pisarno ministrstva do navedenega roka.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.
11. Popolna vloga
Prijavitelj mora za popolnost vloge predložiti naslednjo dokumentacijo:
– kopijo ustanovnega ali drugega ustreznega pravnega akta,
– popolne in pravilno izpolnjene prijavne
obrazce iz razpisne dokumentacije,
– druge zahtevane priloge iz razpisne
dokumentacije.
Upravičene prijavitelje vlog, ki ne bodo
popolne, bo strokovna komisija pozvala, da
jih dopolnijo najpozneje v 8 dneh od poziva
k dopolnitvi vloge.
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12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo 7. 7. 2008 ob 13. uri.
Odpiranje ne bo javno. Odpirale se bodo
samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki bodo vsebovale
vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem
bodo predložene.
Ministrstvo za kulturo bo izbralo predloge
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije.
13. Zavrženje in zavrnitev vlog
13.1 Zavrženje vlog
Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložili upravičeni
prijavitelji, minister izda sklep o zavrženju
takih vlog.
Vloga, prispela na razpis, je pravočasna,
če je prispela v roku, določenem v besedilu
razpisa.
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa.
Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku dopolni.
Upravičeni prijavitelj je tista oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in vloge.
13.2 Zavrnitev vlog
Zavrnejo se:
– vloge, ki bodo dosegle manj kot
50 točk,
– vloge, ki bodo dosegle 50 ali več točk,
vendar bodo razpoložljiva sredstva že razdeljena med relativno bolje ocenjene vloge,
– vloge, ki ne bodo upoštevale omejitev
višine zaprošenih sredstev sofinanciranja
(točka 5.2).
14. Obveščanje prijaviteljev o izboru
Ministrstvo za kulturo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo v 60 dneh od roka za
predložitev vlog na javni razpis. Rezultati
razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za kulturo po podpisu pogodb. Hkrati
s pozitivnim sklepom o izbiri bodo prejemniki pozvani k podpisu pogodbe. Če se
prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa
ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil
vlogo za pridobitev sredstev in se sredstva
lahko dodelijo drugi vlogi, ki ima na osnovi
ocene prva možnost prejeti sredstva.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za kulturo in Službe Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko v obliki seznama upravičencev.
15. Pritožbe
Zoper sklep Ministrstva za kulturo se lahko prijavitelj pritoži v osmih dneh od prejema
sklepa. Pritožnik mora v pritožbi natančno
navesti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi zoper sklep bo v 15 dneh od prejema
s sklepom odločil minister.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
16. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa s podrobnejšimi pojasnili in navodili za prijavitelje,
– prijavne obrazce,
– vzorec ocenjevalnega lista,
– osnutek pogodbe ter
– finančni načrt v Excel datoteki.
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Razpisno dokumentacijo si zainteresirani
prijavitelji lahko natisnejo s spletne strani
http://www.kultura.gov.si. Na spletni strani
Ministrstva za kulturo lahko prijavitelji najdejo tudi vse druge podatke in navodila,
povezane z izvedbo javnega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku tudi brezplačno dvignejo
od 6. 6. 2008 do 4. 7. 2008 v glavni pisarni
Ministrstva za kulturo med uradnimi urami.
Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek
in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9.
do 12. ure in od 14. do 16. ure, po telefonu
pa vsak ponedeljek, sredo in petek od 9.
do 11. ure.
Ministrstvo za kulturo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
17. Posredovanje dodatnih informacij
o razpisu
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Simono Berden. Informacije so na
voljo tudi med uradnimi urami na naslovu:
Ministrstvo za kulturo, Metelkova 4, 1000 Ljubljana, tel. 01/400-79-36, faks 01/400-79-95,
e-pošta: simona.berden@gov.si.
Potencialni prijavitelji so dolžni spremljati spletno stran Ministrstva za kulturo, kjer
bodo objavljane morebitne spremembe in
novosti v zvezi z javnim razpisom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 4301-14/2008-5
Ob-5242/08
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06
in 114/07), Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št.
114/07, v nadaljevanju: ZIPRS), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za postavitev javnih e-točk z brezžičnim
dostopom
1. Neposredni uporabnik, ki podeljuje
sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je postavitev javnih e-točk
z brezžičnim dostopom preko več javnih
brezžičnih dostopovnih vozlišč na ruralnih
ali manj razvitih območjih v Republiki Sloveniji. Gradnje javnih e-točk obsegajo postavitve javnih e-točk s fiksnim in brezžičnim dostopom do svetovnega spleta preko
več javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč,
ki morajo zadoščati vsem pogojem, zahtevam ter tehničnim specifikacijam razpisne
dokumentacije.
3. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je financiranje
postavitev javnih e-točk z brezžičnim dostopom preko več javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč na ruralnih ali manj razvitih
območjih v Republiki Sloveniji, ki jih bodo
izvedli izbrani predlagatelji. Vsaka javno
dostopna e-točka bo omogočala povezovanje s svetovnim spletom preko brezžičnih
komunikacij (WiFi) in preko uporabniških
mest na fiksni lokaciji. Ruralna območja
v Republiki Sloveniji se za namene tega
razpisa štejejo občine ali naselja, ki imajo

manj kot 150 preb./km2 ali pa imajo indeks
razvojne ogroženosti (Sklep o razvrstitvi
razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013; Uradni list
RS, št. 23/06) večji od 100. Ministrstvo
za gospodarstvo bo financiralo postavitve
javnih e-točk z brezžičnim dostopom preko
več javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč
na ruralnih ali manj razvitih območjih v Republiki Sloveniji in na ta način spodbudilo
vključevanje ruralnih ali razvojno ogroženih območij Republike Slovenije v razvoj
informacijske družbe s ciljem povečevanja socialne vključenosti prebivalcev in
zmanjševanja digitalnega razkoraka. Zagotavljanje širokopasovnih dostopov vsem
prebivalcem Republike Slovenije je namreč
osnovni predpogoj za povečanje kakovosti
bivanja vseh prebivalcev.
Cilj javnega razpisa je omogočiti dostop
do svetovnega spleta vsem zainteresiranim
domačim uporabnikom in tujim obiskovalcem na ruralnih ali razvojno ogroženih območjih v Republiki Sloveniji.
4. Upravičeni stroški
Ministrstvo za gospodarstvo bo financiralo naslednje upravičene stroške:
– gradnjo ali preureditev prostora, namenjenega uporabniškim mestom (vendar
največ do 3.000,00 EUR);
– nabavo ter vgradnjo potrebne strojne
in programske opreme (vendar največ do
5.000,00 EUR);
– priključnino ter
– dveletno zakupnino za povezljivost
v svetovni splet s pasovno širino iz vloge in
v skladu s tem razpisom.
V primeru, da predlagatelj predlaga za
gradnjo ali preureditev prostora, namenjenega uporabniškim mestom, več kot
3.000,00 EUR ali za nabavo ter vgradnjo
potrebne strojne in programske opreme več
kot 5.000, EUR in je na tem razpisu izbran,
se mu dodelijo nepovratna sredstva samo
do višine navedenih omejitev (za gradnjo ali
preureditev prostora, namenjenega uporabniškim mestom 3.000,00 EUR in za nabavo
ter vgradnjo potrebne strojne in programske
opreme 5.000, EUR). Razliko do predlagane
višine upravičenih stroškov krije predlagatelj
sam.
Nepovratna sredstva so namenjena financiranju stroškov gradnje ali preureditve
prostora, primernega za uporabniška mesta,
nabavi in vgradnji strojne ter programske
opreme uporabniških mest in javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč, vključno s ceno
priključnine v hrbtenično omrežje in 2-letne
zakupnine ponujene pasovne širine. Nepovratna sredstva ne vključujejo plačila stroškov za najem prostora, stroškov vzdrževanja, tekočih obratovalnih stroškov (energija,
klima, varovanje, ...), stroškov, ki so posledica odtujitve opreme, stroškov ustreznega
zavarovanja opreme, dodatnih nepredvidenih stroškov in DDV.
Financirajo se samo tisti upravičeni stroški, ki so nastali po datumu sklenitve pogodbe in so bili plačani do predložitve zahtevka,
kar pravna ali fizična oseba dokaže s potrdilom o plačilu.
V projektu mora biti vključena cena
opreme in inštalacije uporabniških mest
ter javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč
in stroški prenove ali gradnje prostora,
primernega za uporabniška mesta. V vrednost projekta mora biti vključena tudi cena
priključnine in 2-letne zakupnine ponujene
pasovne širine.
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5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavi vsaka fizična
ali pravna oseba.
Ustreznost predlagatelja se preverja
v skladu s pogoji, navedenimi v razpisni
dokumentaciji.
5.2. Ostali pogoji
Predlagatelj ne sme biti prejemnik drugih sredstev iz državnega proračuna, proračuna samoupravne lokalne skupnosti ali
sredstev Evropske unije za stroške, ki so
predmet financiranja. Stroške, ki ne ustrezajo kriterijem upravičenih stroškov, navedenih v poglavju 1.5., Upravičeni stroški,
razpisne dokumentacije, mora predlagatelj
nositi sam.
Pomoč se dodeljuje po pravilu de minimis. Izbranemu predlagatelju se v treh zaporednih letih ne more dodeliti več kot 200.000
EUR pomoči iz naslova de minimis. Upošteva se vsota vseh dodeljenih pomoči iz tega
naslova v navedenem obdobju, ne glede na
vir sredstev.
Na razpis se ne morejo prijaviti tiste fizične ali pravne osebe, ki nameravajo postaviti
javne e-točke v občinah, v katerih so postavljene javne e-točke na podlagi Javnih razpisov Ministrstva za gospodarstvo za postavitev ali nadgradnjo javnih e-točk z brezžičnim
dostopom, objavljenih v Uradnem listu RS,
št. 83/06 ter št. 41/07.
Predlagatelj ne sme biti v postopku pridobivanja državnih pomoči.
Predlagatelj ne sme biti v katerikoli fazi
postopka prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
Predlagatelj mora imeti pravico do uporabe prostora, v katerem želi zgraditi javno
e-točko z brezžičnim dostopom.
Formalno nepopolne vloge, ki ne bodo
dopolnjene v dodatnem roku, ki ga določi
strokovna komisija, bodo s sklepom ministra, pristojnega za gospodarstvo, zavržene.
Prepozne vloge bodo neodprte vrnjene
predlagatelju.
Vloge predlagateljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo, kakor tudi vsebinsko
neustrezne vloge, bodo s sklepom ministra,
pristojnega za gospodarstvo, zavrnjene.
6. Merila za izbor projektov
Vse formalno popolne in pravočasne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi
naslednjih meril:

ga števila vlog na razpis, odpiranje vlog ni
javno.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene (kadar ni razvidno, da gre za vlogo ali na kateri
razpis se prijavlja) ter prepozne vloge, bodo
neodprte vrnjene pošiljateljem.
Strokovna komisija bo vse pravočasne
in pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo formalno popolnost. V primeru
formalne nepopolnosti vloge, bo komisija
pozvala predlagatelja k dopolnitvi, v skladu
z 224. členom Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št.
50/07). Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji
v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo
s sklepom zavržene.
Vsebina dispozicije projekta ni predmet
dopolnitve.
Vloge, ki bodo formalno popolne, bodo
ocenjene v skladu s pogoji in merili iz razpisne dokumentacije.
11. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni od datuma
odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni
tudi na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo.
12. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu: http://www.mg.gov.si/
ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski
pošti, na osnovi poslane zahteve na elektronski naslov: gp.mg@gov.si.
13. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo vsak dan
med 10. in 12. uro po tel. 01/400-37-59, kontaktna oseba: Zvonimir Unijat.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti: gp.mg@gov.si oziroma po faksu
01/400-32-90.
Ministrstvo za gospodarstvo

Merilo
I.
1.
2.
II
1.
2.
3.
III
1.

Merilo stopnje podeželja
Oddaljenost javne e-točke od urbanega središča
občine
Gostota prebivalcev
v naselju ali občini
Merilo funkcionalnosti
Število uporabniških
mest e-točke
Pasovna širina do
e-točke
Pokritost z WiFi omrežjem
Merilo ekonomičnosti
Strošek izvedbe projekta
Skupaj

Najvišje
možno
št. točk
40
20
20
40
16
12
12
20
20
100

Merila ocenjevanja so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Minimum doseženih točk za pozitivno
oceno vloge mora biti 60 točk.
Sredstva se bodo dodeljevala projektom glede na predlagano višino financiranja
projekta in v skladu s pogoji opredeljenim
v razpisni dokumentaciji do porabe celotnih
razpoložljivih sredstev.
Sredstva bodo dejansko izplačana šele
po vzpostavitvi postavljene javne e-točke
na podlagi zahtevka za financiranje, zaključnega poročila in dokazil o plačilu – predloženih računov, ki se nanašajo na realizacijo
projekta. Prejemniki sredstev bodo predložili
račune za aktivnosti in dokazila o plačilu
računov. Sredstva bodo izplačana največ
do zneska vrednosti pogodbe, ki jo bo Ministrstvo za gospodarstvo sklenilo s posameznim prejemnikom. Po štirih letih od datuma
podpisa pogodbe morajo upravičenci poslati
končno poročilo.
Na podlagi ocenjevanja vlog bo strokovna komisija pripravila lestvico ocenjenih
projektov glede na število doseženih točk.
V primeru, da bo skupna vrednost pričakovanega financiranja vlog, ki izpolnjujejo
pogoje za financiranje, presegla vrednost
razpisanih sredstev, bodo imele prednost
vloge z višjo oceno. V primeru, da bo več
vlog z enako oceno in sredstva ne bodo zadostovala za financiranje vseh, bodo imele
prednost vloge, ki bodo dosegle višje število
točk pri merilu stopnje podeželja.
Ministrstvo za gospodarstvo si pridržuje
pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev v naslednjih primerih:
– razpisana sredstva niso razdeljena, ker
ni dovolj vlog oziroma projektov, ki izpolnjujejo vse pogoje iz razpisne dokumentacije;
– predlagana višina financiranja zadnjega projekta, za katerega so sredstva
še na voljo, presega višino razpoložljivih
sredstev.
7. Višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev je
270.000,00 EUR (brez DDV). Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5508, konto
432, Proračuna RS za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 126/06 in 114/07).
Okvirna višina razpisanih sredstev se
lahko poveča za nerazporejena sredstva
v okviru iste proračunske postavke in v primeru pozitivno rešenih pritožb ali naknadno
rešenih vlog.
8. Obdobje za porabo sredstev: projekt
mora biti vzpostavljen najkasneje 45. dan od
datuma podpisa pogodbe, ko je tudi skrajni
rok za oddajo zahtevka za financiranje, ki je
podlaga za izplačilo v letu 2008.
9. Rok in način prijave
Vloga mora biti dostavljena na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo biti dostavljene v zaprti kuverti z jasno oznako in napisom “Vloga na
razpis – Ne odpiraj!” in z navedbo predmeta
javnega razpisa: “Postavitev javnih e-točk
z brezžičnim dostopom”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge,
ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do ponedeljka,
7. 7. 2008, do 12. ure.
10. Datumi odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo 8. 7. 2008 ob 12. uri
na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova
5, Ljubljana. Zaradi pričakovanega velike-
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Ob-5247/08
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), Uredbe
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2007–2013 (Ur. l. RS, št. 41/07),
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI
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2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07) in Sklepa
organa upravljanja o potrditvi instrumenta št.
OP RČV 4/2/010-0-MŠŠ, z dne 5. 6. 2008,
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za sofinanciranje projektov za uspešno
vključevanje otrok, učencev in dijakov
migrantov v vzgojo in izobraževanje za
obdobje 2008–2011
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa oziroma agenta, ki izvede vse
postopke, potrebne za dodelitev sredstev:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
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, 4. razvojne prioritete: Enakost
možnosti in spodbujanje socialne vključenost, prednostne usmeritve 4.2: Povečanje
dostopnosti in enake možnosti v sistemu
vzgoje in izobraževanja.
Z razpisom želimo razviti mehanizme, ki
bodo prispevali k učinkovitejšemu vključevanju učencev migrantov v šolski sistem s ciljem njihove boljše vključenosti v družbo in
izboljšanja njihovega položaja na trgu dela.
Učinkovitejše vključevanje v sistem vzgoje
in izobraževanja naj bi prispevalo tudi k dvigu kakovosti življenja otrok in mladostnikov
migrantov.
Namen tega razpisa je razviti strokovne
podlage, didaktiko in didaktične materiale
za učenje slovenščine kot drugega jezika,
jih preizkusiti v praksi ter hkrati razvijati
strategije in modele dela z učenci migranti. Z razpisom želimo zagotoviti pogoje za
uresničevanje ukrepov iz Strategije za uspešnejše vključevanje učencev migrantov na
področju vzgoje in izobraževanja v RS, ki je
bila sprejeta na Kolegiju ministra, v mesecu
maju 2007.
Vsebinska sklopa:
1. Slovenščina kot drugi jezik
Cilj:
V okviru tega vsebinskega sklopa želimo
pridobiti strokovne podlage za usvajanje slovenščine kot drugega jezika, pridobiti predlog učnega načrta za poučevanje slovenščine kot drugega jezika na vseh ravneh (do
visokošolskih stopenj) vzgoje in izobraževanja, pridobiti ustrezne učbenike in druge
didaktične materiale potrebne za izvajanje
učnega načrta za slovenščino kot drugi jezik. V okviru tega sklopa želimo pridobiti tudi
program usposabljanja (v okviru nadaljnjega
strokovnega izobraževanja in usposabljanja
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učiteljev) za učitelje, ki bodo poučevali slovenščino kot drug jezik.
Pričakovani rezultati v 1. sklopu:
– razviti strokovne podlage o usvajanju
slovenščine kot J2 (drugi jezik) z opredeljenim kazalnikom: 1 strokovno gradivo,
– sprejeti učni načrt za slovenščino kot
J2 z opredeljenim kazalnikom: 8 učnih načrtov,
– oblikovati slikovno gradivo za učenje in
poučevanje slovenščine kot J2 z opredeljenim kazalnikom: 330 učnih gradiv,
– pripraviti intenzivni tečaj slovenščine
kot J2 za otroke in starše z opredeljenim
kazalnikom: 3 tečaji,
– priprava priročnika in delovnega zvezka za vrtec (začetna, nadaljevalna stopnja),
priprava 3 učbenikov in 3 delovnih zvezkov
za osnovno šolo (začetna stopnja) ter priprava 3 priročnikov k učbenikom z opredeljenim kazalnikom: 11 učnih gradiv.
2. Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule
Cilj: v okviru tega sklopa želimo uvesti
aktivnosti, s katerimi se uresničujejo ukrepi
predvideni s Strategijo uspešnega vključevanja učencev migrantov na področju vzgoje in izobraževanja v RS, ki je bila sprejeta
na Kolegiju ministra, v mesecu maju 2007.
Pričakovani rezultati v 2. sklopu:
– Vključitev rešitev predlaganih v Strategiji za migrante v izvedbene kurikule VIZ
(vzgojno izobraževalnih zavodov) z opredeljenimi kazalniki: 30 vključenih VIZ, 500
učencev, 50 vključenih strokovnih delavcev
in 12 strokovnih gradiv.
– Predlagane rešitve:
– predlogi obsega, oblik in načinov prilagajanja izvajanja kurikula za hitrejše in
kakovostno vključevanje otrok migrantov
v proces vzgoje in izobraževanja,
– priprava strategij za delo s starši migranti in njihovo vključevanje,
– vzpodbujanje medkulturnega učenja
in pozitivne naravnanosti do razumevanja in
sprejemanja različnosti v šoli.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijava na javni razpis mora biti skladna
z namenom razpisa, obvezno je, da projekt
upošteva časovni in finančni okvir javnega
razpisa ter da zajema po posameznem sklopu vse razpisane aktivnosti.
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:
1. za 1. sklop:
– mora biti pravna ali fizična oseba (npr.
javni zavod, gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, društvo, ustanova),
registrirana pri pristojnem sodišču ali drugem
organu za opravljanje dejavnosti, ki so predmet drugega sklopa javnega razpisa, tj. za
raziskovalno in izobraževalno dejavnost,
– prijavitelj glede na točko 4.1 tega razpisa (Merila za izbor upravičencev, ki izpolnju-

jejo pogoje) oziroma natančnejši opis meril
v razpisni dokumentaciji priloži še:
– za že izvedene projekte z vsebinami, ki se nanašajo na razpisano področje
– naslov projekta, opis projekta z navedbo
financerja ter z opisom končnih rezultatov
(priložen izdelek oziroma priložena objavljena publikacija ipd.),
– za človeške vire – izjavo o sodelovanju v izvedenem projektu, življenjepis;
označene izpise iz COBISSA in SICRISA za
relevantno področje.
2. za 2. sklop:
– mora biti pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki
je povezana s predmetom razpisa, to je za
raziskovalno in izobraževalno dejavnost,
– mora imeti za partnerje vsaj 5 istovrstnih VIZ, ki podpišejo konzorcijsko pogodbo.
Poleg zgoraj navedenih pogojev, ki veljajo za posamezni sklop, mora prijavitelj izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
– ima poravnane zapadle obveznosti do
Republike Slovenije,
– da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna,
– ima sedež v Sloveniji,
– je neposredno odgovoren za pripravo
in vodenje projekta, torej ne nastopa kot
posrednik,
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi
posli ne upravlja sodišče,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.
95/04, 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
– pranje denarja.
Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen
prijavni obrazec s prilogami in izjavami iz
razpisne dokumentacije.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Izločitveno merilo – velja za oba sklopa:
če je eno od meril ali obe merili ovrednoteno
kot NE, komisija za javni razpis prijavo izloči
in je ne ocenjuje po ostalih merilih.
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Predlog projekta je skladen z namenom razpisa.
Predlog projekta upošteva aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s tem razpisom
in razpisno dokumentacijo
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4.1 Slovenščina kot drugi jezik
Merila

2059

Skupaj: 100 točk

I.

Opis projekta

1.

Predlog projekta je vsebinsko celovit.
1 točka – Aktivnosti so pomanjkljivo predstavljene; vsebinsko se ne dopolnjujejo.
3 točke – Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene; vsebinsko se le delno dopolnjujejo.
5 točk – Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo.

1      3      5

75 točk

2.

Predlog projekta je sistematičen/pregleden.
1 točka – Predlog projekta ni ustrezno sistematičen/pregleden.
3 točke – Predlog projekta je delno sistematičen/pregleden.
5 točk – Predlog projekta je sistematičen/pregleden.

1      3      5

3.

Dodana vrednost projekta je dobro razvidna; projekt prispeva k razvoju vsebinskega
področja
1 točka – Ni razvidna dodana vrednost, projekt ne vključuje dovolj aktivnosti iz katerih
bi bilo razvidno, da gre za uvajanje novih načinov vključevanja otrok, učencev in dijakov
migrantov v vzgojo in izobraževanje.
3 točke – Delno razvidna dodana vrednost, projekt deloma vključuje aktivnosti iz katerih
bi bilo razvidno, da gre za oblikovanje novih načinov vključevanja otrok, učencev in
dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje.
5 točk – Razvidna dodana vrednost, vključuje aktivnosti iz katerih je razvidno, da gre za
oblikovanje novih načinov vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in
izobraževanje.

1      3      5

4.

Predlog projekta se navezuje na OP RČV in druge strateške razvojne dokumente s tega
področja.
1 točka – Predlog projekta se pomanjkljivo navezuje na OP RČV in druge strateške
dokumente.
3 točke – Predlog projekta se delno navezuje na OP RČV in druge strateške dokumente.
5 točk – Predlog projekta se navezuje na OP RČV in druge strateške dokumente.

1      3      5

5.

Vsebinska področja, ki jih vključuje projekt so jasno opredeljena/razdelana.
1 točka – Vsebinska področja, ki jih vključuje projekt niso dovolj jasno opredeljena.
3 točke – Vsebinska področja, ki jih vključuje projekt so delno ustrezno opredeljena.
5 točk – Vsebinska področja so ustrezno opredeljena.

1      3      5

6.

Opredeljene aktivnosti za izvedbo vsebinskega sklopa so ustrezne.
1 točka – Opredeljene aktivnosti za izvedbo vsebinskega sklopa niso dovolj ustrezne.
3 točke – Opredeljene aktivnosti za izvedbo vsebinskega sklopa so delno ustrezne.
5 točk – Opredeljene aktivnosti za izvedbo vsebinskega sklopa so ustrezne.

1      3      5

7.

Metode dela v predlogu projekta so skladne s cilji predloga projekta.
1 točka – Metode dela niso dovolj skladne s cilji predloga projekta.
3 točke – Metode dela so delno usklajene s cilji predloga projekta.
5 točk – Metode dela so skladne s cilji predloga projekta

1      3      5

8.

Načrtovani rezultati v predlogu projekta so realni, izvedljivi in povezani s cilji in
aktivnostmi projekta.
1 točka – Načrtovani rezultati niso dovolj realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi
projekta.
3 točke – Načrtovani rezultati so delno izvedljivi in delno povezani s cilji in aktivnostmi
projekta.
5 točk – Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi projekta.

1      3      5

9.

Finančni načrt izvedbe posameznih aktivnosti znotraj predloga projekta je realen in
izvedljiv.
1 točka – Finančni načrt izvedbe ni dovolj jasno opredeljen in izvedljiv.
5 točk – Finančni načrt izvedbe je jasno opredeljen in izvedljiv.

1      5

10.

Časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti predloga projekta je realen in izvedljiv.
1 točka – Časovni načrt izvedbe ni dovolj jasno opredeljen in izvedljiv.
5 točk – Časovni načrt izvedbe je jasno opredeljen in izvedljiv.

1      5

11.

Predvideni rezultati v predlogu projekta so uporabni za delo v praksi.
1 točka – Predvideni rezultati niso dovolj uporabni za delo v praksi.
3 točke – Predvideni rezultati so delno uporabni za delo v praksi.
5 točk – Predvideni rezultati so uporabni za delo v praksi.

1      3      5

12.

Ciljne skupine so jasno definirane in ustrezajo vsebini projekta.
1 točka – Ciljne skupine niso dovolj jasno definirane in ne ustrezajo dovolj vsebini
projekta.
3 točke – Ciljne skupine so delno jasno definirane in delno ustrezajo vsebini projekta.
5 točk – Ciljne skupine so jasno definirane in v celoti ustrezajo vsebini projekta.

1      3      5
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13.

Število vključenih VIZ v izvedbo vsebinskega sklopa.
1 točka – V izvedbo vsebinskega sklopa je vključen najmanj 1 VIZ.
3 točke – V izvedbo vsebinskega sklopa so vključeni najmanj 3 VIZ.
5 točk – V izvedbo vsebinskega sklopa je vključenih najmanj 5 VIZ.

1      3      5

14.

Število v izvedbo vsebinskega sklopa vključenih ciljnih skupin – otroci/učenci/dijaki.
1 točka – V izvedbo vsebinskega sklopa je vključenih najmanj 10 otrok/učencev/dijakov.
3 točke – V izvedbo vsebinskega sklopa je vključenih najmanj 20 otrok/učencev/dijakov.
5 točk – V izvedbo vsebinskega sklopa je vključenih najmanj 30 otrok/učencev/dijakov.

1      3      5

15.

Število v izvedbo vsebinskega sklopa vključenih ciljnih skupin – strokovni delavci.
1 točka – V izvedbo vsebinskega sklopa so vključeni najmanj 3 strokovni delavci.
3 točke – V izvedbo vsebinskega sklopa je vključenih najmanj 5 strokovnih delavcev.
5 točk – V izvedbo vsebinskega sklopa je vključenih več kot 5 strokovnih delavcev.

1      3      5

II.

Reference

16.

Število že izvedenih projektov prijavitelja na izbranem področju.
1 točka – Na izbranem področju je prijavitelj že izvedel najmanj 1 projekt.
3 točk – Na izbranem področju je prijavitelj že izvedel najmanj 3 projekte.
5 točk – Na izbranem področju je prijavitelj že izvedel najmanj 5 projektov.

1      3      5

10 točk

17

Nacionalne in mednarodne reference izvajalcev vsebinskega sklopa na izbranem
področju (označeni izpisi iz COBISSA in SICRISA).
1 točka – Izvajalec ima najmanj 1 referenco.
3 točke – Izvajalec ima najmanj 3 reference.
5 točk – Izvajalec ima najmanj 5 referenc.

1      3      5

III.

Človeški viri

15 točk

18

Predlog projekta predvideva nove zaposlitve.
0 točk – Ne predvideva.
5 točk – Predvideva.

0      5

19.

V projektno skupino so vključenir strokovnjaki z razpisanega področja.
0 točk – niso vključeni.
5 točk – so vključeni.

0      5

20.

V projektno skupino so vključeni strokovni delavci šol, ki imajo izkušnje na izbranem
področju.
0 točk – niso vključeni.
5 točk – so vključeni.

0      5

Najvišje število možnih točk je 100.
Vsak predlog projekta mora zbrati vsaj
60 točk, da je lahko sofinanciran. Izbran
bo le en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo prejel
največ točk.
V primeru, da bosta dva prijavitelja imela
enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk v merilu reference prijavitelja
(merili 16 in 17).
4.2 Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule
Merila

Skupaj: 100 točk

I.

Opis projekta

1.

Predlog projekta je vsebinsko celovit.
1 točka – Aktivnosti so pomanjkljivo predstavljene; vsebinsko se ne dopolnjujejo.
3 točke – Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene; vsebinsko se le delno dopolnjujejo.
5 točk – Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo.

1      3      5

70 točk

2.

Predlog projekta je sistematičen/pregleden.
1 točka – Predlog projekta ni ustrezno sistematičen/pregleden.
3 točke – Predlog projekta je delno sistematičen/pregleden.
5 točk – Predlog projekta je sistematičen/pregleden.

1      3      5

3.

Dodana vrednost projekta je dobro razvidna; projekt prispeva k razvoju vsebinskega
področja.
1 točka – Ni dovolj razvidna dodana vrednost, projekt ne vključuje aktivnosti iz katerih
bi bilo razvidno, da gre za uvajanje novih načinov vključevanja otrok, učencev in dijakov
migrantov v vzgojo in izobraževanje.
3 točke – Delno razvidna dodana vrednost, projekt deloma vključuje aktivnosti iz katerih
bi bilo razvidno, da gre za oblikovanje novih načinov vključevanja otrok, učencev in
dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje.
5 točk – Razvidna dodana vrednost, vključuje aktivnosti iz katerih je razvidno, da gre za
oblikovanje novih načinov vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in
izobraževanje.

1      3      5
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4.

Predlog projekta se navezuje na OP RČV in druge strateške razvojne dokumente s tega
področja.
1 točka – Predlog projekta se pomanjkljivo navezuje na OP RČV in druge strateške
dokumente.
3 točke – Predlog projekta se delno navezuje na OP RČV in druge strateške dokumente.
5 točk – Predlog projekta se navezuje na OP RČV in druge strateške dokumente.

1      3      5

5.

Predlog projekta jasno opredeljuje aktivnosti vsebinskih področij v izvedbeni kurikul.
1 točka – Opredelitev aktivnosti za izvedbo vsebinskega sklopa ni dovolj ustrezna.
3 točke – Opredelitev aktivnosti za izvedbo vsebinskega sklopa je delno ustrezna.
5 točk – Opredelitev aktivnosti za izvedbo projekta je ustrezna.

1      3      5

6.

Cilji predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi.
1 točka – Cilji predloga projekta niso dovolj jasno opredeljeni in dosegljivi.
3 točke – Cilji predloga projekta so delno jasno opredeljeni in dosegljivi.
5 točk – Cilji predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi.

1      3      5

7.

Metode dela v predlogu projekta so skladne s cilji predloga projekta.
1 točka – Metode dela niso dovolj skladne s cilji predloga projekta.
3 točke – Metode dela so delno usklajene s cilji predloga projekta.
5 točk – Metode dela so skladne s cilji predloga projekta.

1      3      5

8.

Načrtovani rezultati v predlogu projekta so realni, izvedljivi in povezani s cilji in
aktivnostmi projekta.
1 točka – Načrtovani rezultati niso dovolj realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi
projekta.
3 točke – Načrtovani rezultati so delno izvedljivi in delno povezani s cilji in aktivnostmi
projekta.
5 točk – Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi projekta.

1      3      5

9.

Predvideni konkretni rezultati v predlogu projekta so uporabni za širši krog VIZ.
1 točka – Predvideni konkretni rezultati niso dovolj uporabni za širši krog VIZ.
3 točke – Predvideni konkretni rezultati so delno uporabni za širši krog VIZ.
5 točk – Predvideni konkretni rezultati so uporabni za širši krog VIZ.

1      3      5

10.

Načrt izvedbe (časovni in finančni) je v predlogu projekta jasno opredeljen in izvedljiv.
1 točka – Načrt izvedbe (časovni in finančni) ni dovolj jasno opredeljen in izvedljiv.
3 točke – Načrt izvedbe (časovni in finančni) je delno jasno opredeljen in izvedljiv.
5 točk – Načrt izvedbe (časovni in finančni) je jasno opredeljen in izvedljiv.

1      3      5

11.

V predlogu projekta so odgovornosti enakomerno razporejene in jasno je opredeljeno,
kdo je odgovoren za izpeljavo posameznih aktivnosti.
1 točka – Odgovornosti niso dovolj enakomerno razporejene oziroma iz predloga ni
dovolj razvidno, kdo je odgovoren za izvedbo posameznih aktivnosti.
5 točk – Odgovornosti so enakomerno razporejene oziroma iz predloga je razvidno, kdo
je odgovoren za izvedbo posameznih aktivnosti.

12.

Projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov.
1 točka – Projektne aktivnosti ne opredeljujejo zadovoljivo aktivne vloge
otrok/učencev/dijakov.
3 točke – Projektne aktivnosti le delno ustrezno opredeljujejo aktivno vlogo
otrok/učencev/dijakov.
5 točk – Projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov.

1      3      5

13.

Projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo zunanjih partnerjev (nevladnih
organizacij itd.)
1 točka – Projektne aktivnosti neustrezno opredeljujejo aktivno vlogo zunanjih partnerjev.
3 točke – Projektne aktivnosti le delno ustrezno opredeljujejo aktivno vlogo zunanjih
partnerjev.
5 točk – Projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo zunanjih partnerjev.

1      3      5

14.

Predlog projekta vključuje (notranje) spremljanje izpeljave projekta in projektne
uspešnosti.
1 točka – Predlog projekta ne vključuje zadovoljivo (notranjega) spremljanja izpeljave
projekta in projektne uspešnosti.
5 točk – Predlog projekta zadovoljivo vključuje (notranje) spremljanje izpeljave projekta in
projektne uspešnosti.

1      5

II.

Reference

5 točk

15.

Nacionalne in/ali mednarodne reference (izvedeni projekti prijavitelja in aktivnih
partnerjev) na izbranem področju.
0 točk – Ni referenc.
3 točke – 1 do 3 reference
5 točk – Več kot 3 reference.

III.

Človeški viri projekta

16.

Predlog projekta predvideva nove zaposlitve.
0 točk – Ne predvideva.
5 točk – Predvideva.

1      5

0      3      5

15 točk
05

2061

Stran

2062 /

Št.

56 / 6. 6. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Merila

Skupaj: 100 točk

17.

Projektne skupine so ustrezno sestavljene glede na vsebino projekta.
1 točka – Projektne skupine niso dovolj ustrezno sestavljene glede na vsebino projekta.
3 točke – Projektne skupine so delno ustrezno sestavljene glede na vsebino projekta.
5 točk – Projektne skupine so ustrezno sestavljene glede na vsebino projekta.

1      3      5

18.

Število partnerjev, vključenih v mreže (raziskovalci, nevladne organizacije, lokalne
skupnosti ...)
1 točka – 1 partner.
3 točke – Več kot 1 partner in manj kot 3-je partnerji.
5 točk – Več kot 3-je partnerji.

1      3      5

IV.

Ciljne skupine

10 točk

19.

Število v mrežo vključenih ciljnih skupin – otroci/učenci/dijaki
1 točka – Vključenih je najmanj 10 otrok/učencev/dijakov.
3 točke – Vključenih je najmanj 20 otrok/učencev/dijakov.
5 točk – Vključenih je najmanj 30 otrok/učencev/dijakov.

1      3      5

20.

Število v mrežo vključenih ciljnih skupin – strokovni delavci.
1 točka – Vključeni so najmanj 3-je strokovni delavci.
3 točke – Vključenih je najmanj 5 strokovnih delavcev.
5 točk – Vključenih je več kot 5 strokovnih delavcev.

1      3      5

Najvišje število možnih točk je 100.
Na razpisu bosta izbrani dve mreži šol,
ena za osnovne in ena za srednje šole. Najmanjše število šol vključenih v mrežo je 5.
Vsak predlog projekta mora zbrati vsaj
60 točk, da je lahko sofinanciran. Izbrani
bosta mreži, ki bosta prejeli največje število
točk. V primeru, da bosta dva prijavitelja
imela enako število točk, bo izbran tisti, ki bo
dosegel več točk v merilu reference prijavitelja (merilo 15) in več točk v merilu v mrežo
vključenih ciljnih skupin – otroci/učenci/dijaki
(merilo 19).
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, 4. razvojne prioritete: Enakost
možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve 4.2: povečanje
dostopnosti in enake možnosti v sistemu
vzgoje in izobraževanja.
Skupna vrednost za projekt znaša
444.764,00 EUR, od tega za 1. vsebinski
sklop 240.764,00 EUR ter za 2. vsebinski
sklop 204.000,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter roki, če je
predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev
Skupna vrednost predvidenih sredstev
za predmetni javni razpis znaša 444.764,00
EUR od tega je vrednost sofinanciranja po
posameznih proračunskih letih:
– za
proračunsko
leto
2009:
139.779,00 EUR od tega 118.812,15 EUR
s PP 6875 – Socialna vključenost – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 20.966,85
EUR s PP 9411 – Socialna vključenost –
ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15%);
– za proračunsko leto 2010: 267.673,00
EUR od tega 227.522,05 EUR s PP 6875
– Socialna vključenost – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in 40.150,95 EUR s PP
9411 – Socialna vključenost – ESS – 07-13
– slovenska udeležba (15%);
– za proračunsko leto 2011: 37.312,00
EUR od tega 31.715,20 EUR s PP 6875
– Socialna vključenost – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in 5.596,80 EUR s PP 9411

– Socialna vključenost – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15%).
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od podpisa pogodbe do
najkasneje 31. 12. 2010. Obdobje izvajanja
oziroma začetka in konca aktivnosti po področjih oziroma sklopih je naslednje:
1. sklop
– Slovenščina kot drugi jezik – strokovne
podlage: 1. 9. 2008 – 31. 8. 2010
– Slovenščina kot drugi jezik – priprava
učnih načrtov: 1. 9. 2008 – 31. 5. 2010
– Slovenščina kot drugi jezik – priprava slikovnega gradiva: 1. 1. 2009 – 31. 10.
2009
– Slovenščina kot drugi jezik – priprava
tečajev: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009
– Slovenščina kot drugi jezik – priprava
učbenikov, delovnih zvezkov in priročnikov:
1. 9. 2009 – 31. 12. 2010
2. sklop
– Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikul VIZ: 1. 9.
2008 – 1. 10. 2010.
Predvidena višina sredstev po področjih
oziroma sklopih po proračunskih letih:

Slovenščina kot drugi jezik
– strokovne podlage
Slovenščina kot drugi jezik
– priprava učnih načrtov
Slovenščina kot drugi jezik
– priprava slikovnega gradiva
Slovenščina kot drugi jezik
– priprava tečajev
Slovenščina kot drugi jezik
– priprava učbenikov, delovnih
zvezkov in priročnikov
Uvajanje rešitev s področja
vključevanja migrantov
v izvedbene kurikule VIZ

2008

2009

2010

0

41.667

43.247

0

0

14.300

7.700

0

0

16.200

7.000

0

0

2.414

1.086

0

0

1.198

74.160

31.792

0

64.000

134.480

5.520

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%.
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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 predmetnega javnega razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi (samo za zunanje sodelavce),
– delo po podjemni pogodbi(samo za zunanje sodelavce),
– delo prek študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroške oglaševalskih storitev,
– stroške za izvedbo zaključne konference,
– stroške najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta,
– izdatke za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
– kotizacijo (za strokovna izobraževanja
projektnih timov, strokovnih delavcev VIZ,
udeležbe na konferencah in posvetih glede
na razpisano temo),
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov,
– stroške brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
– posredne – operativne stroške (poštnina, pisarniški material),
– amortizacijo računalniške in druge
opreme (samo v primeru, da ni bila kupljena z javnim denarjem).
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 8. in 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, ki so
dostopna na spletni strani www.euskladi.si.
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 za 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 na podlagi predmetnega javnega
razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministr-

zavrnitvi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo s prijavo sodelovali na
javnem razpisu.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od izteka
roka za oddajo 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, p.p.
104, 1001 Ljubljana, s pripisom »Pritožba
na sklep-Javni razpis za izvajanje projekta
– Uspešno vključevanje otrok, učencev in
dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje.
V pritožbi mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi
odloči minister v roku 15 dni s sklepom.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo
za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika
Okrožnice, razpisi in javna naročila). Ogled
in dvig razpisne dokumentacije je možen
tudi od prvega dne po objavi javnega razpisa vsak delovni dan od 9. do 12. ure
v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport,
Masarykova 16, Ljubljana. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov:
stanka.lunder-verlic@gov.si.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne 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 bi 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

stva, 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 tekom 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 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
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Rok za oddajo prijav je 4. 7. 2008. Prijave z zahtevano vsebino morajo biti poslane
priporočeno po pošti na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p.
104, 1000 Ljubljana.
Prijava šteje za pravočasno, če je bila
oddana priporočeno po pošti najkasneje
zadnji dan roka za oddajo prijav. Kot pravočasno prispele štejejo tudi prijave, ki bodo
oddane v vložišču Ministrstva za šolstvo in
šport najkasneje zadnji dan roka za oddajo
prijav, in sicer do 13. ure.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele prijave se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Prijave bo odprla in ocenila imenovana
strokovna komisija, ki jo imenuje minister
za šolstvo in šport. Odpiranje prijav ne bo
javno.
Prijavitelje nepopolnih prijav bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala k dopolnitvi. Prijave, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za
dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. Komisija nato popolne prijave sprejme v strokovni
pregled in oceno ter pristojnemu ministru
predlaga projekt, ki naj se po javnem razpisu financira. Sklep ministra o izbiri oziroma
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Št. 54450-11/2008
Ob-5248/08
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
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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), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v programskem obdobju
2007–2013 (Ur. l. RS, št. 41/07), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001,
z dne 21. 11. 2007, Zakona o športu (Ur. l.
RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 24/00)
in sklepa organa upravljanja o potrditvi instrumenta št. OP RČV 3/2/009-0-MŠŠ, z dne
5. 6. 2008, objavlja Ministrstvo za šolstvo in
šport
javni razpis
za sofinanciranje programov
usposabljanja strokovnih delavcev
v športu v letih 2008 in 2009
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev
sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
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, razvojne prioritete: »Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja«;
prednostne usmeritve »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje
v družbi temelječi na znanju«.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje usposabljanja strokovnih delavcev
v športu.
Namen razpisa je spodbujanje zaposlovanja in strokovni razvoj delavcev na področju športa in s športom povezanimi dejavnostmi. Vključenim v usposabljanja želimo
omogočiti večjo ponudbo kakovostnih programov usposabljanj in večjo dostopnost do
programov usposabljanj, na področju športne rekreacije, športnega turizma, interesne
športne vzgoje otrok in mladine, športa invalidov, vrhunskega športa in upravljanje
s športno infrastrukturo ter usposobiti izobraževalce za izvajanje izobraževanja športnikov na daljavo.
Cilj razpisa je doseči regionalno razpršeno izvajanje usposabljanj v športu v različnih nacionalnih panožnih športnih zvezah ter
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podpreti usposabljanja vsaj 1200 posameznikov, ki bodo prejeli javno veljavno listino
o pridobljeni usposobljenosti za opravljanje
strokovnega dela v športu od tega vsaj 250
udeleženk usposabljanj v letih 2008 in 2009.
Aktivnosti za dosego namena in cilja razpisa:
– regionalno razpršeno izvajanje usposabljanj strokovnih delavcev v športu,
– izvajanje programov usposabljanj za
strokovne delavce v športu, za katere je veliko zanimanja na trgu delovne sile,
– izvajanje programov usposabljanj strokovnih delavcev v športu na področjih, ki
lahko kvalitetno dopolnijo ali nadgradijo turistično ponudbo z novimi produkti in s tem
pripomorejo k skladnejšemu regionalnemu
razvoju,
– usposabljanje strokovnih delavcev
v športu v panogah, kjer primanjkuje strokovnih delavcev v športu,
– usposabljanje strokovnih delavcev
v športu za upravljanje s športno infrastrukturo,
– usposabljanje strokovnih delavcev
v športu za delo z otroki, mladino in starostniki,
– usposabljanje strokovnih delavcev
v športu za delo z invalidi in marginalnimi
skupinami,
– usposabljanja, ki vodijo k povečanju
števila žensk zaposlenih v športu,
– mreženje ponudnikov usposabljanja
v športu in vzpostavljanje partnerstev na
tem področju.
Na zgoraj navedenih področjih se sofinancira:
1. usposabljanje strokovnih delavcev za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela
v športu,
2. usposabljanje strokovnih delavcev
v športu za upravljanje s športno infrastrukturo in druge strokovne naloge ter spremljajoče aktivnosti v športu in dejavnosti
povezane s športom,
3. usposabljanje strokovnih delavcev
v športu za ekspertne naloge v panožnih
športnih timih kot pomoč vrhunskim športnikom,
4. usposabljanje strokovnih delavcev
v športu za delo na različnih s športom povezanih področjih.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Prijavitelj
Za sofinanciranje programov usposabljanja lahko kandidirajo vsi nosilci usposabljanj,
ki jih je določil Strokovni svet RS za šport in
od nosilcev usposabljanj pooblaščeni izvajalci programov usposabljanj v športu.

3.2 Osnovni pogoji
Iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da je prijavitelj:
– registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
– ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče, zoper njega ni začet postopek
z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerikoli podobni okoliščini,
– ni v postopku za objavo stečaja, naloga za prisilno poravnavo ali likvidacijo,
– ni bil s pravnomočno sodbo v skladu
s pravnimi predpisi zadevne države obsojen za postopek v zvezi s poklicnim ravnanjem,
– ni bil spoznan za krivega zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročniki lahko utemeljijo,
– je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež ali je registriran,
– ima poravnane davke in prispevke do
RS,
– je finančno in poslovno sposoben izvesti razpisane vsebine.
1.3. Ostali pogoji
Iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno:
1. pripravljen program s podatki o nazivu, ciljih in namenu programa, trajanju
programa, povezanosti z drugimi programi,
o opisu predmetnika s predavatelji, o pogojih za vpis, o pogojih za dokončanje programa in s podatki o pridobljenem strokovnem
nazivu;
2. pripravljen natančen finančni načrt;
3. zagotovljeni predavatelji z ustrezno
usposobljenostjo, nazivi in referencam na
predmetnem področju usposabljanja v zadnjih dveh letih;
4. zagotovljene prostorske, kadrovske in
tehnološke zmožnosti, ki omogočajo izvedbo in strokovno-administrativno pokrivanje
programov usposabljanja.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)
S sredstvi za usposabljanje strokovnih
delavcev v športu se sofinancira programe
usposabljanja strokovnih delavcev v športu,
ki jih je določil Strokovni svet RS za šport.
Vloge, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu
z določbami razpisa in razpisne dokumentacije bo ocenila strokovna komisija na osnovi
naslednjih meril:

Možno št.
točk

Merilo
I.
1.

5.

Vsebinski kriteriji
Število predavateljev z najmanj desetimi strokovnimi referencami na vsebinskem
področju, na katerega je prijavljen projekt (kot referenca se šteje predavanje, objave
prispevkov v strokovnih revijah, publikacijah, spletnih straneh strokovnih združenj)
Vsak predavatelj, ki izpolnjuje zgornji kriterij, se ovrednoti z 1 točko
Cilji projekta
a) Cilji dosegajo regionalno razpršenost izvajanja usposabljanj v športu v različnih
nacionalnih panožnih športnih zvezah
V 10 ali več nacionalnih panožnih športnih zvezah
V 5 do 10 nacionalnih panožnih športnih zvezah
V manj kot 5 nacionalnih panožnih športnih zvezah

Največje št.
točk
80
30

1 – 30
20
10
10
5-9
1-4
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Možno št.
točk

Merilo

3.

4.

5.

II.
1.

b) Cilji podpirajo usposabljanje strokovnih delavcev v športu na različnih področjih
(za delo z invalidi, z otroki in mladino, za upravljanje s športno infrastrukturo…)
Na 7 ali več različnih področjih
Na 4 do 6 različnih področjih
Na manj kot 3 različnih področjih
Organizacija izvedbe projekta
a) Predstavitev vodenja in organizacija izvedbe projekta
Dobra predstavitev in organizacija
Ni predstavitve, slaba predstavitev in organizacija
b) Način dela projektne skupine
Jasno določene kritične točke in način reševanja problemov
Jasno določene kritične točke
Ni predstavljen
Združevanje v konzorcij
Nad 10 članov konzorcija
5 do 10 članov konzorcija
2 do 4 člani konzorcija
Prijavitelj ni član konzorcija
Skladnost s horizontalnimi prioritetami
Skladnost s horizontalnimi prioritetami opredeljenimi v Operativnem programu
razvoja človeških virov
Ni skladno s horizontalnimi prioritetami opredeljenimi v Operativnem programu
razvoja človeških virov
Finančni kriterij
Kot cenovni kriterij se uporabi formulo: TcA = število točk glede na kriterij »cena«
TcA = Y*Cm/C, Y = maksimalno število točk za kriterij »cena« = 20, Cm = najnižja
cena izmed vseh ponudnikov, C = cena ponudnika
Skupaj I in II:

Vsota točk po vseh merilih iz gornje preglednice pomeni skupno število točk posameznega prijavitelja. Sofinancira se lahko
samo tiste projekte, ki pri točkovanju zberejo
vsaj 70 točk.
Sofinancira se prijavitelj z najvišjim številom točk.
V primeru večjega števila prijav bo ob
vsebinsko in finančno enakem izpolnjevanju
kriterijev imel prednost prijavitelj, ki je povezan v konzorcij z največjim številom članov.
V primeru prijave več prijaviteljev v obliki
konzorcija z enakim številom točk, se kot dodatno merilo upošteva nižja cena programa.
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, razvojne prioritete: »Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja«;
prednostne usmeritve »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje
v družbi temelječi na znanju«.
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis, znaša 677.914,00
EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po
posameznih proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2008: 257.160,00
EUR od tega:
– 218.586,00 EUR s PP 6937 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 38.574,00 EUR s PP 6984 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – slovenska
udeležba (15%),

– za proračunsko leto 2009: 420.754,00
EUR od tega:
– 357.640,90 EUR s PP 6937 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 63.113,10 EUR s PP 6984 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%).
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter roki, če je
predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev
Ministrstvo bo sredstva, dodeljena izvajalcem za leto 2008, praviloma izplačalo
v proračunskem letu 2008, sredstva dodeljena za leto 2009 pa praviloma v proračunskem letu 2009.
Predviden rok za začetek izvajanja aktivnosti, ki se bodo financirale v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2008, je datum podpisa pogodbe, zaključek izvajanja aktivnosti
pa 31. 8. 2008. Rok za predložitev zahtevkov za izplačilo je 15. 9. 2008.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2009,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti 1. 9. 2008 in zaključek 31. 8. 2009.
Rok za predložitev zahtevkov za izplačilo
je 15. 9. 2009.
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%.
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8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka
Skupnosti je 85%.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi (le za zunanje
izvajalce),
– podjemne pogodbe (le za zunanje izvajalce),
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroški oglaševalskih storitev,
– stroški za izvedbo zaključne konference,
– stroški najema prostorov in opreme izključno za izvajanje projekta,
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
– nakup strokovnih gradiv in pripomočkov.
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 8. in 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
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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 mora voditi in spremljati porabo sredstev za projekt ESS računovodsko ločeno, po stroškovnih mestih za vsak
projekt ESS posebej, tako da je v vsakem
trenutku zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, 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 (v nadaljevanju: nadzorni organi).
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 tekom 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 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
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis »Javni razpis za sofinanciranje
programov usposabljanja strokovnih delav-
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cev v športu v letih 2008–2009« ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja.
Vloge morajo prosilci poslati s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno oddati v glavni
pisarni Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, najkasneje do
27. 6. 2008.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela v vložišče Ministrstva za
šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, najkasneje zadnji dan roka za oddajo
prijav do 13. ure.
Obravnavane bodo v roku dostavljene in
pravilno označene vloge. Nepravočasne in
nepravilno označene vloge, kot tudi vloge, ki
ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki
so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka izbire.
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Prijave bo odprla in ocenila strokovna komisija imenovana dne 11. 3. 2008, s sklepom
št. 54450-11-2008/1, s strani ministra za šolstvo in šport. Odpiranje prijav ne bo javno.
Prijavitelje nepopolnih prijav bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala k dopolnitvi. Prijave, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
20. Rok, v katerem bodo kandidati 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, p.p.
104, 1001 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
v roku 15 dni s sklepom.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo
za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika
Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski
naslov: tamara.podlesek@gov.si.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne 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
Ob-5066/08
Regionalna razvojna agencija Koroška
d.o.o., Koroška cesta 47, 2370 Dravograd,
Garancijska shema za Koroško (v nadaljevanju: RRA Koroška) v sodelovanju z ban-

kami: Abanko Vipa d.d. Ljubljana, Novo
KBM d.d. Maribor, Banko Koper d.d. Koper
in PBS Poštno banko Slovenije d.d. Maribor
objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte mikro,
malega in srednjega gospodarstva
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih
kreditov v skupni višini 1.000.000,00 € za
katere bo RRA Koroška dodeljevala garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov,
kar znaša 500.000,00 EUR.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti:
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit
v višini od najmanj 5.000,00 EUR do največ
35.000,00 EUR (izjemoma tudi do 65.000,00
EUR, če to odobri odbor GSK).
– Obrestna mera za kredite znaša: šestmesečni EURIBOR + 1,3% letno, spremenljiva.
– Doba vračanja kredita znaša do največ 5 let.
– Moratorij za vračanje kredita znaša do
3 mesecev.
– Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit banki
z garancijo RRA Koroška v višini 50%, preostalih 50% pa v skladu s pogoji bank.
– Črpanje kredita je namensko, v skladu
s predloženo dokumentacijo. 20% zneska
odobrenega kredita lahko dobi prosilec nakazano na TRR, brez dokazil – za financiranje obratnih sredstev.
2.2 Garancije:
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati
z vlogo za kredit.
– Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
– Prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Koroška z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti
projekta.
– Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RRA Koroška izvede
banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup opreme (stroji, orodja, pisarniška oprema),
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– financiranje obratnih sredstev, v povezavi z investicijo.
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisani
v ustrezen register in gospodarske družbe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Garancijske sheme RRA Koroška, d.o.o.,
– so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino,
– ustrezajo merilom za mikro, male
ali srednje velike gospodarske družbe po
ZGD,
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– imajo sedež dejavnosti na območju
občin, ki so prispevale v garancijsko shemo (občine: Črna na Koroškem, Mežica,
Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd,
Slovenj Gradec, Mislinja, Muta, Radlje ob
Dravi in Podvelka).
V skladu s «Pravili delovanja RRA Koroška« in »Pravicami ter obveznostmi članov
RRA Koroška« članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične obveznosti RRA Koroška
pri odobritvi garancije.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita
in garancije
Pri obravnavanju vlog bo upoštevano
predvsem:
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev,
– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta,
– ocena bonitete preteklega poslovanja.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani,
– usmerjeni na nove in/ali tuje trge,
– ekološko naravnani,
– ustvarjali nova delovna mesta,
– inovativni in konkurenčni,
– predstavljali investicijo v dejavnost,
za razvoj katere je izrecno izražen lokalni
interes.
6. Stroški, povezani s kreditom oziroma
garancijo
Banka zaračuna za odobritev kredita nadomestilo v višini 0,3% od stanja kredita,
oziroma min. 90 EUR. Stroški vodenja kredita so v skladu s tarifo banke.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije je razvidna iz obrazca: Vloga za
dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko
prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– na občinah, ki sodelujejo v garancijski
shemi,
– na sedežu RRA Koroška, Koroška cesta 47, Dravograd – sprejemna pisarna,
– na spletni strani RRA Koroška, d.o.o.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na vseh zgoraj
naštetih mestih.
8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do dneva porabe
sredstev oziroma do 10. 12. 2008.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RRA Koroška in bank
enkrat mesečno. Vloge oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku petih
dni, bodo praviloma obravnavane in rešene
do 10. v naslednjem mesecu.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RRA Koroška bo pisno seznanila prosilca z odločitvijo pristojnih organov najkasneje v sedmih dneh po sprejemu odločitve.

7. Nakazilo sredstev: nakazilo štipendije
se izvrši po sklenitvi pogodbe o štipendiranju v skladu z določili pogodbe.
8. Pogodbene obveznosti: štipendist
mora po zaključenem programu predložiti
potrdilo o udeležbi.
9. Dostopnost dokumentacije in način
prijave: besedilo razpisa in prijavni obrazec kandidati dobijo na spletni strani www.
sklad-kadri.si oziroma www.ad-futura.si ter
na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Vilharjevi 27 v Ljubljani v času uradnih ur vsak
delovni dan med 12. in 15. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo (v celoti izpolnjen in podpisan razpisni obrazec skupaj
z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 47. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 13. junij 2008.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v času uradnih ur, od
ponedeljka do petka, od 12. do 15. ure. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 15. ure.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih
določa ta javni razpis. Prijave, ki ne bodo
vložene na predpisanem prijavnem obrazcu,
bodo zavržene.
Kandidati, ki ne bodo oddali popolne
prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave.
V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni sklad njihove prijave
zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke 28.
člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS,
št. 14/07 – UBP3, 126/07) takse prosta.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni
strani javnega sklada www.sklad-kadri.si ali
www.ad-futura.si v razdelku Aktualni razpisi, v času uradnih ur vsak delovni dan med
12. In 15. uro pa osebno ali tel. pri Darinki Trček, tel. 01/434-10-88, ali na darinka.trcek@sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije

11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci
na tel. 02/872-00-15, Magdalena Piko.
Regionalna razvojna agencija
Koroška d.o.o.
Garancijska shema za Koroško
Št. 11500/2008
Ob-5220/08
Na podlagi 7. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur. l. RS,
št. 139/06, 16/08, 43/08) in v skladu s Poslovnim načrtom Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za
leto 2008, ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila na 169. redni seji dne 15. maja
2008 ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur. l. RS, št. 33/08) Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije objavlja
javni razpis
za štipendiranje udeležbe slovenskega
dijaka na Benjamin Franklin
mednarodnem poletnem institutu v letu
2008
1. Predmet razpisa: predmet razpisa
je štipendiranje udeležbe slovenskega dijaka na Benjamin Franklin mednarodnem
poletnem institutu v letu 2008. Štipendija
je namenjena pokritju stroškov povratnega
letalskega prevoza do letališče Greensboro ali Piedmont Triad International v ZDA
in vključuje dodatek za pot v višini največ
100 EUR za ostale stroške na poti.
2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa je
2.000,00 EUR.
3. Pogoji
Kandidat mora biti državljan Republike
Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka
mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– je sprejet na Benjamin Franklin mednarodni poletni institut v letu 2008;
– je v šolskem letu 2007/2008 vpisan na
katerikoli srednješolski program v Republiki
Sloveniji.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati v celoti izpolnjen
in lastnoročno podpisan prijavni obrazec.
Če je kandidat mladoletna oseba, mora prijavni obrazec podpisati zakoniti zastopnik.
Prijave, ki ne bodo vložene na razpisnem
obrazcu, bodo zavržene.
Izpolnjenemu in podpisanemu prijavnemu obrazcu mora kandidat priložiti potrdilo
o sprejemu na Benjamin Franklin mednarodni poletni institut v letu 2008.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo
s sklepom imenuje direktor javnega sklada.
V primeru, da pogoje tega razpisa izpolnjuje več prijavljenih kandidatov, se razpoložljiva sredstva enakomerno porazdelijo med
vse kandidate.
6. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja: direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po
dokončnosti odločbe javni sklad z izbranimi
kandidati sklene pogodbo o štipendiranju.

Stran

Ob-5172/08
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št.
114/07), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 126/06 in 114/07),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
50/07), Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1), Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, ki ga je komisija potrdila
z odločbo št. K (2007) 5744 dne 21.11.2007
(CCI 2007 SI 051 PO 001), Zakona o zapo-
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slovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1,
114/06 – ZUTPG, 59/07 – Zštip), Pravilnika
o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 5/07), Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013, ki ga je sprejela Vlada RS
s sklepom, št. 11002-2/2006/4 z dne 23. 11.
2006 in Načrta izvedbe Programa ukrepov
aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in
2009, ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom,
št. 11002-1/2008/3 z dne 15. 5. 2008, Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja
za leti 2007 in 2008, Zakona o spremljanju
državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Ur. l. RS, št. 41/07), Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 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 (OJ L 210/2006); Uredbe
(ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1784/1999 (OJ L 210/2006); Uredbe
Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (OJ L 371/2006) in na
podlagi Odločbe št. OP RČV/2/1/02-0-MDDSZ o dodelitvi sredstev za program »Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih
oseb« z dne 30. 5. 2008, Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana, Rožna
dolina, Cesta IX/6, objavlja
javni razpis
spodbujanje zaposlovanja starejših
brezposelnih oseb za leto 2008
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
p. p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju:
Zavod).
2. Namen in cilji javnega razpisa
Namen je spodbujanje zaposlovanja
starejših brezposelnih oseb, ki so starejše
od 50 let in so vsaj 3 mesece prijavljene
v evidenci brezposelnih na Zavodu RS za
zaposlovanje.
Cilj je zaposliti brezposelne osebe iz ciljne skupine starejših, za obdobje vsaj enega
leta, dodatni cilji pa so spodbujati zaposlovanje starejših v skladu s strateškimi dokumenti EU iz področja zaposlovanja, večja
socialna vključenost starejših brezposelnih
oseb in ustvarjanje medgeneracijskega sožitja pri delodajalcih v RS.
3. Predmet javnega razpisa: predmet je
subvencioniranje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb, ki so starejše od
50 let in so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo delodajalci, ki bodo za obdobje najmanj enega leta
za polni delovni čas zaposlili brezposelno
osebo, starejšo od 50 let, prijavljeno v evidenci brezposelnih oseb Zavoda najmanj 3
mesece. Vsak delodajalec se lahko prijavi
na območno službo, kjer ima sedež, le z eno
vlogo za največ pet subvencioniranih zaposlitev. Vloga prijavitelja, ki vsebuje tudi opis
delovnih mest, je projekt.
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih
pomoči, kar pomeni, da dodelitev sredstev
v okviru namena tega javnega razpisa (zaposlitve težje zaposljive osebe) predstavlja
za prejemnika državno pomoč. Pomoč je
potrebno upoštevati pri kumulaciji z drugimi
javnimi viri za isti namen, ki jih je prejel skladno s shemo državnih pomoči »Programi
zaposlovanja«.
Do pomoči za zaposlovanje niso upravičena podjetja, ki poslujejo v dejavnosti oziroma sektorju:
– A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo in
ribištvo (Standardna klasifikacija dejavnosti, veljavna od 1. 1. 2008 v skladu z Ured-

bo o spremembah in dopolnitvah uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 17/08) – v nadaljevanju: SKD,
– H – Promet in skladiščenje (v skladu
z SKD),
– Oddelek 05 – Pridobivanje premoga (v
skladu z SKD),
– Pododdelek 30.1 – Gradnja ladij in čolnov,
– Podjetja, ki so v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (uradno prečiščeno besedilo)
(ZPRPGDT-UPB2) Ur. l. RS, št. 44/07,
– Javni sektor (S.13 – država po standardni klasifikaciji dejavnosti institucionalnih
sektorjev, ki je objavljena na: http://www.
stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=3347.
Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče
splošne pogoje:
– da so delodajalci na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji,
– da zaposlitev oseb, za katere kandidirajo na tem razpisu, predstavlja povečanje
števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem
v zadnjih 12 mesecih, razen v primerih upokojitev, prostovoljnega odhoda zaposlenih
ali odpovedi delovnega razmerja zaradi nediscipline,
– da so v zadnjih dveh letih izpolnjevali
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost,
– da v obdobju zadnjih dveh let niso kršili sprejetih obveznosti iz naslova prejetih
sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– da imajo poravnane vse davke in druge dajatve v Republiki Sloveniji,
– da višina prejetih javnih sredstev ne bo
presegla polovice celotnih stroškov zaposlitve posamezne vključene osebe.
Izpolnjevanje pogojev bodo prijavitelji
potrdili z izjavo, ki je v razpisni dokumentaciji.
5. Merila za izbor

Merila za izbor vsakega predlaganega delovnega mesta znotraj posamezne vloge

Število točk

1. Ustreznost delovnega mesta – glede na usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela (ali je delovno
mesto primerno za ciljno skupino brezposelnih oseb glede na njihovo izobrazbo, dodatna znanja, delovne
izkušnje) v območju, v katerem bo delodajalec zaposlil brezposelno osebo

50 točk

2. Zaposlitev bo realizirana na območju A, v skladu s Sklepom o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS,
št. 14/08)

10 točk

3. Zaposlitev bo realizirana na območju B, v skladu s Sklepom o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS,
št. 14/08)

7 točk

4. Zaposlitev bo realizirana na območju C, v skladu s Sklepom o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS,
št. 14/08)

3 točke

5. Na delovnem mestu (predstavitev delovnih mest v projektu) se bo zaposlila oseba s I.–II. stopnjo izobrazbe

10 točk

6. Delež brezposelnih iz ciljne skupine brezposelnih oseb, starejših od 50 let v območni službi Zavoda glede
na sedež delodajalca oziroma organizacijsko enoto delodajalca (preglednica priložena v razpisni dokumentaciji
– točka 2.3. obrazložitev meril)

1–12 točk

7. Delovno mesto, na katerem bo realizirana subvencionirana zaposlitev, je primerno tudi za zaposlitev invalidov

5 točk

8. Delovno mesto, na katerem bo realizirana subvencionirana zaposlitev, je primerno tudi za zaposlitev žensk

5 točk

Maksimalno število točk

92 točk

Minimalno število točk, da se delovno mesto izbere

51 točk

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Izbrane bodo vloge za delovna mesta, ki
bodo ocenjena z najmanj 51 točkami.
Na zadnjem odpiranju vlog bodo, v primeru večjega števila predloženih vlog za
posamezna delovna mesta od razpoložljivih sredstev, izbrana tista delovna mesta,
ki bodo zbrala višje število točk. V primeru,
da bodo delovna mesta ocenjena z enakim
številom točk, se izvede žrebanje.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis in obdobje financiranja
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 2. razvojne prioritete
»Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela
in neaktivnih«, 2.1. prednostne usmeritve
»Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in
neaktivnih«, operacije »Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb«.
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje instrumenta, znaša skupaj 4.699.000,00 €, od tega:

Leto
2008
2009
Skupaj

6849 – sredstva ESS
(85%)
3.145.000,00 EUR
849.150,00 EUR
3.994.150,00 EUR

6998 – sredstva LU
(15%)
555.000,00 EUR
149.850,00 EUR
704.850,00 EUR

Okvirna sredstva tega javnega razpisa
bodo predvidoma porabljena v proračunskem letu 2008 in 2009. Prijavitelji morajo
zagotoviti, da višina prejetih sredstev ne bo
presegla polovice skupnih stroškov zaposlitve posamezne vključene osebe. Kršitev
tega načela pomeni dvojno financiranje, kar
pomeni nenamensko porabo sredstev in posledično vračilo dodeljenih sredstev.
Okvirna razdelitev sredstev po območnih
službah Zavoda:
Območna služba
OS Celje
OS Koper
OS Kranj
OS Ljubljana
OS Maribor
OS Murska Sobota
OS Nova Gorica
OS Novo mesto
OS Ptuj
OS Sevnica
OS Trbovlje
OS Velenje

Sredstva
518.000,00
307.100,00
421.800,00
1.073.000,00
699.300,00
532.800,00
177.600,00
196.100,00
155.400,00
240.500,00
122.100,00
255.300,00

7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo
v okviru instrumenta
Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev, ki znaša 3.700,00 EUR za posamezno delovno mesto in se izplača po zaposlitvi brezposelne osebe, v roku, ki bo
določen v pogodbi o dodelitvi subvencije za
zaposlitev. Izplačilo bo izvedeno najkasneje
v 120 dneh od predložitve popolnega zahtevka za plačilo, ki ga delodajalec naslovi na
pristojno območno službo Zavoda.
Skrajni rok za predložitev popolnega
zahtevka za plačilo je 20. 3. 2009.

Skupaj v EUR
3.700.000,00 EUR
999.000,00 EUR
4.699.000,00 EUR
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Za vsako subvencionirano zaposlitev
mora izvajalec (delodajalec) predložiti zahtevek in dokazila:
– kopijo obrazca M-1/M-2,
– kopijo pogodbe o zaposlitvi.
V končnem poročilu za vsako zaposlitev
izvajalec poda izjavo:
– da je bila oseba pri izvajalcu zaposlena
neprekinjeno 12 mesecev,
– da je brezposelni osebi zagotovil plačo
skladno s pogodbo o zaposlitvi in ji izplačal
tudi druge prejemke skladno z veljavnimi
predpisi iz področja delovno pravne zakonodaje, kar lahko izkaže z verodostojnimi
računovodskimi listinami, ki jih bo izvajalec
hranil v spisu projekta,«
– o morebitnem podaljšanju pogodbe
o zaposlitvi z osebo z navedbo obdobja podaljšanja zaposlitve.
Izvajalec je dolžan hraniti dokumentacijo o izvajanju pogodbe o sofinanciranju še
najmanj 10 let po poteku subvencionirane
zaposlitve.
8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom
prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj
– vloga na Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb za
leto 2008«.
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
morajo biti le-te označene enako kot vloga: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni
razpis Spodbujanje zaposlovanja starejših
brezposelnih oseb za leto 2008«.
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno
ali po pošti. Vloge, ki bodo posredovane po
pošti, morajo biti poslane priporočeno ali
s povratnico na naslov pristojne območne
službe Zavoda. Vloge morajo imeti na ovojnici prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke III.
razpisne dokumentacije.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene prijavitelju.
Enako bodo neodprte vrnjene pisemske
kuverte, prejete po roku v tistem mesecu,
v katerem bodo razdeljena sredstva oziroma
prejete po zadnjem predvidenem roku za
predložitev vlog.
Kot pravočasne se bodo upoštevale
vloge, ki bodo prispele v vložišče pristojne
območne službe Zavoda do 12. ure 30. 6.
2008 in 10. 9. 2008.
Vloge, ki bodo prispele po prvem roku
(30. 6. 2008), bodo odprte na naslednjem
odpiranju.
Zaključek javnega razpisa, zaradi razdelitve vseh razpisanih sredstev na prvem
roku, se objavi v Uradnem listu RS in na
spletni strani Zavoda.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Vsako odpiranje vlog bo izvedeno naslednji dan po roku določenem za prispetje vlog
ob 10. uri v prostorih pristojne območne službe Zavoda. Odpiranje bo javno. V primeru
prevelikega števila prejetih vlog, se strokovne
komisije za razpis lahko odločijo, da odpiranje
ni javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti
najkasneje en delovni dan pred predvidenim
datumom javnega odpiranja z obvestilom na
spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si.
Za odpiranje vlog so zadolžene strokovne komisije, imenovane s strani Zavoda. Komisija
je najmanj tri članska v sestavi: predsednik in
najmanj dva člana.
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Na odpiranju vlog strokovne komisije
ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove,
da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva.
Vloge, katere prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija
s sklepom zavrže. Pri vsebinskem pregledu
se vloge (posamezno delovno mesto) točkuje na podlagi meril iz točke 5. »Merila za
izbor« javnega razpisa.
10. Izid javnega razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po roku,
ki je določen za predložitev vlog. Rezultati
razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh Zavoda. Prijaviteljem izbranih delovnih mest pristojna območna služba Zavoda posreduje
sklepe o izboru in jih pozove na podpis pogodbe. Če se prijavitelj v roku 30 delovnih
dni od prejema poziva ne odzove na podpis
pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo. Prijavitelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali merilom za izbor programov, se
v objavljenem roku obvesti o odločitvi, da
njihove vloge niso izbrane.
Zoper sklep o izbiri, prijavitelji lahko podajo pritožbo, o kateri odloči drugostopenjski organ Zavoda.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija bo na voljo
na spletnih straneh Zavoda: http://www.
ess.gov.si (v rubriki dejavnost/javni razpisi).
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti
tudi osebno v vložišču pristojnih območnih
služb Zavoda, v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure in v petek
od 8. do 13. ure ter v sredo tudi od 14. do
16. ure).
Naslovi območnih služb Zavoda:
ZRSZ, Območna služba Celje, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje,
ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka
ulica 2, 6000 Koper,
ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4000 Kranj,
ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana,
ZRSZ, Območna služba Maribor, Gregorčičeva ulica 37, 2000 Maribor,
ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska
Sobota,
ZRSZ, Območna služba Nova Gorica,
Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova
Gorica,
ZRSZ, Območna služba Novo mesto, Trdinova ulica 10, 8000 Novo mesto,
ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova
ulica 2, 2250 Ptuj,
ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg
Svobode 32, 8290 Sevnica,
ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica
1. junija 19, 1420 Trbovlje,
ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje.
12. Informacije: če katerikoli prijavitelj
zahteva dodatno pojasnilo ali obvestilo
v zvezi z razpisno dokumentacijo povezano s pripravo vloge, mora zanj zaprositi
pravočasno, oziroma najkasneje šest dni
pred potekom posameznega roka za oddajo vlog. Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi Zavoda na spletni naslov:
Martina.Stanonik@ess.gov.si. Odgovori na
morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih
bodo objavljeni najkasneje v petih dneh
od prejetja vprašanja na spletni strani Zavoda.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
13. Informiranje in obveščanje javnosti:
izbrani prijavitelji morajo zagotoviti, da bodo
pri izvajanju projekta izpolnjevali zahteve
glede informiranja in obveščanja javnosti,
skladno z Navodili Organa upravljanja za
informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki so objavljeni
na: http://www.euskladi.si.
14. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje
popolnosti nadzora in resničnosti podatkov,
posredovanih s strani prijaviteljev, lahko
tehnično, administrativno in finančno kontrolo instrumenta ali dokumentov izvajajo
institucije Republike Slovenije in Evropske
Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih
sredstev Republike Slovenije in sredstev
ESS nad pravilnostjo postopkov izvajanja
ter učinkovitostjo. Prijavitelj se s podpisom
pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev zaveže, da bo nadzornim organom
predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost
stroškov, sofinanciranih za izvajanje izbranega projekta; ali na kraju samem omogočil
vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe
nadzora, poročanja in spremljanja zagotovil
vse zahtevane podatke.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-5173/08
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št.
114/07), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Proračuna Republike Slovenije za leto
2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 126/06 in
114/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
50/07), Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, ki ga je komisija potrdila
z odločbo št. K (2007) 5744 dne 21. 11. 2007
(CCI 2007 SI 051 PO 001), Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1,
114/06 – ZUTPG, 59/07 – Zštip), Pravilnika
o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 5/07), Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje
2007–2013, ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom, št. 11002-2/2006/4 z dne 23. 11. 2006
in Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne
politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009,
ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom, št.
11002-1/2008/3 z dne 15. 5. 2008, Kataloga
ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti
2007 in 2008, Uredbe o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Ur. l. RS, št. 41/07), Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 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 (OJ L 210/2006);
Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1784/1999 (OJ L 210/2006); Uredbe
Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,

Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (OJ L 371/2006) in na
podlagi Odločbe št. OP RČV/2/1/01-0-MDDSZ o dodelitvi sredstev za program »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih
oseb« z dne 30. 5. 2008, Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana, Rožna
dolina, Cesta IX/6, objavlja
javni razpis
spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno
brezposelnih oseb za leto 2008
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
p. p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju:
Zavod).
2. Namen in cilji javnega razpisa
Namen je spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb s pomočjo subvencije za zaposlitev.
Cilj je izboljšati pogoje vstopa na trg dela
in povečati odliv brezposelnih oseb v zaposlitev s spodbujanjem subvencioniranega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih
oseb. Zaposlitev brezposelne osebe mora
biti realizirana za polni delovni čas za obdobje najmanj enega leta pri netržnih delodajalcih.
3. Predmet javnega razpisa: predmet je
subvencioniranje zaposlovanja dolgotrajno
brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu
RS za zaposlovanje 12 mesecev v zadnjih
16 mesecih, oziroma brezposelnih oseb, ki
v zadnjih dveh letih, razen vključitve v program javnih del niso bile zaposlene.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo netržni delodajalci, ki bodo za obdobje najmanj
enega leta za polni delovni čas zaposlili
dolgotrajno brezposelne osebe. Vsak delodajalec se lahko prijavi na območno službo,
kjer ima sedež, le z eno vlogo za največ
pet subvencioniranih zaposlitev. Vloga prijavitelja, ki vsebuje tudi opis delovnih mest
je projekt.
Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče
splošne pogoje:
– da so netržni delodajalci registrirani za
opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Za netržne delodajalce se po tem razpisu
štejejo vsi tisti delodajalci, ki imajo v ustanovitvenem aktu določen nepridobitni značaj,
oziroma, ki vračajo vse dohodke v osnovno
dejavnost in ne delijo dobička ter so v preteklem poslovnem letu manj kot polovico
prihodkov ustvarili s prodajo storitev in blaga
na trgu,
– da so v zadnjih dveh letih izpolnjevali
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost,
– da v obdobju zadnjih dveh let niso kršili sprejetih obveznosti iz naslova prejetih
sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– da imajo poravnane vse davke in druge dajatve v Republiki Sloveniji,
– da višina vseh prejetih javnih sredstev
ne bo presegla skupnih stroškov zaposlitve
posamezne vključene osebe.
Izpolnjevanje pogojev bodo prijavitelji
potrdili z izjavo, ki je del razpisne dokumentacije.
5. Merila za izbor
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Merilo za izbor vsakega predlaganega delovnega mesta znotraj posamezne vloge

Stran

2071

Število točk

1. Ustreznost delovnega mesta – glede na usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela (ali je delovno
mesto primerno za ciljno skupino brezposelnih oseb glede na njihovo izobrazbo, dodatna znanja, delovne
izkušnje) v območju, v katerem bo delodajalec zaposlil brezposelno osebo

50 točk

2. Zaposlitev bo realizirana na območju A, v skladu s Sklepom o določitvi in razvrščanju območij z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št.
14/08)

10 točk

3. Zaposlitev bo realizirana na območju B, v skladu s Sklepom o določitvi in razvrščanju območij z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št.
14/08)

7 točk

4. Zaposlitev bo realizirana na območju C, v skladu s Sklepom o določitvi in razvrščanju območij z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št.
14/08)

3 točke

5. Na delovnem mestu (predstavitev delovnih mest v projektu) se bo zaposlila oseba s I.–II. stopnjo izobrazbe

10 točk

6. Delež brezposelnih iz ciljne skupine dolgotrajno brezposelnih oseb v območni službi Zavoda glede na sedež
delodajalca oziroma organizacijsko enoto delodajalca (preglednica priložena v razpisni dokumentaciji – točka 2.3.
– obrazložitev meril)

1–12 točk

7. Delovno mesto, na katerem bo realizirana subvencionirana zaposlitev, je primerno tudi za zaposlitev invalidov

5 točk

8. Delovno mesto, na katerem bo realizirana subvencionirana zaposlitev, je primerno tudi za zaposlitev žensk

5 točk

Maksimalno število točk

92 točk

Minimalno število točk, da se delovno mesto izbere

51 točk

Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Izbrane bodo vloge za delovna mesta, ki
bodo ocenjena z najmanj 51 točkami.
Na odpiranju vlog bodo, v primeru večjega števila predloženih vlog za posamezna
delovna mesta od razpoložljivih sredstev,
izbrana tista delovna mesta, ki bodo zbrala
višje število točk. V primeru, da bodo delovna mesta ocenjena z enakim številom točk,
se izvede žrebanje.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis, in obdobje financiranja
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 2. razvojne prioritete
»Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela
in neaktivnih«, 2.1. prednostne usmeritve
»Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in
neaktivnih«, operacije »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb«.
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje instrumenta, znaša skupaj 6.862.500,00 €, od tega:

Leto
2008
2009
Skupaj

6849 – sredstva ESS
(85%)
4.558.125
1.275,000
5.833.125

6998 – sredstva LU
(15%)
804.375
225.000
1.029.375

Okvirna sredstva tega javnega razpisa
bodo predvidoma porabljena v proračunskem letu 2008 ter 2009. Prijavitelji morajo
zagotoviti, da višina prejetih javnih sredstev
in sredstev EU ne bo presegla skupnih stroškov zaposlitve posamezne vključene osebe. Kršitev tega načela pomeni nenamensko porabo sredstev in posledično vračilo
dodeljenih sredstev.
Okvirna razdelitev sredstev po Območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje:

Skupaj
5.362.500
1.500.000
6.862.500
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Območna služba
OS Celje
OS Koper
OS Kranj
OS Ljubljana
OS Maribor
OS Murska Sobota
OS Nova Gorica
OS Novo mesto
OS Ptuj
OS Sevnica
OS Trbovlje
OS Velenje

Sredstva
885.000
285.000
225.000
1.350.000
1.230.000
982.500
217.500
382.500
277.500
352.500
217.500
457.500

Stran

2072 /

7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo
v okviru instrumenta
Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev, ki znaša 7.500 EUR za posamezno
delovno mesto in se izplača po zaposlitvi
brezposelne osebe, v roku, ki bo določen
v pogodbi o dodelitvi subvencije za zaposlitev. Izplačilo bo izvedeno najkasneje v 120
dneh od predložitve popolnega zahtevka za
plačilo, ki ga delodajalec naslovi na pristojno
območno službo Zavoda.
Skrajni rok za predložitev popolnega
zahtevka za plačilo je 20. 3. 2009.
Za vsako subvencionirano zaposlitev
mora izvajalec predložiti zahtevek in dokazila:
– kopijo obrazca M1/M2,
– kopijo pogodbe o zaposlitvi.
V končnem poročilu za vsako zaposlitev
izvajalec poda naslednjo izjavo:
– da je bila oseba, pri izvajalcu zaposlena neprekinjeno 12 mesecev,
– o morebitnem podaljšanju pogodbe
o zaposlitvi z osebo z navedbo obdobja podaljšanja zaposlitve,
– da je brezposelni osebi zagotovil plačo
skladno s pogodbo o zaposlitvi in ji izplačal
tudi druge prejemke skladno z veljavnimi
predpisi iz področja delovno pravne zakonodaje, kar lahko izkaže z verodostojnimi
računovodskimi listinami, ki jih bo izvajalec
hranil v spisu projekta.
Izvajalec je dolžan hraniti dokumentacijo o izvajanju pogodbe o sofinanciranju še
najmanj 10 let po poteku subvencionirane
zaposlitve.
8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici,
označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb«.
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
morajo biti le-te označene enako kot vloga:
»Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno
brezposelnih oseb«.
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno
ali po pošti. Vloge, ki bodo posredovane po
pošti, morajo biti poslane priporočeno ali
s povratnico na naslov pristojne območne
službe Zavoda. Vloge morajo imeti na ovojnici prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke III.
razpisne dokumentacije.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene prijavitelju.
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Enako bodo neodprte vrnjene pisemske kuverte, prejete po roku za predložitev
vlog.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v vložišče pristojne območne službe Zavoda do 12. ure, 30. 6.
2008 in 10. 9. 2008.
Vloge, ki bodo prispele po prvem roku
(30. 6. 2008), bodo odprte na naslednjem
odpiranju.
Zaključek javnega razpisa, zaradi razdelitve vseh razpisanih sredstev na prvem
roku, se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani zavoda.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno naslednji dan
po roku določenem za prispetje vlog ob 10.
uri, v prostorih pristojne območne službe Zavoda. Odpiranje bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog, se strokovne komisije za razpis lahko odločijo, da odpiranje
ni javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti
najkasneje en delovni dan pred predvidenim
datumom javnega odpiranja z obvestilom na
spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si.
Za odpiranje vlog so zadolžene strokovne
komisije, imenovane s strani Zavoda. Komisija je najmanj tri članska v sestavi: predsednik in najmanj dva člana.
Na odpiranju vlog strokovne komisije
ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove,
da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva.
Vloge, katere prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija
s sklepom zavrže. Pri vsebinskem pregledu
se vloge (posamezno delovno mesto) točkuje na podlagi meril iz točke 5. »Merila za
izbor« javnega razpisa.
10. Izid javnega razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po
roku, ki je določen za predložitev vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh
Zavoda.
Prijaviteljem izbranih delovnih mest pristojna območna služba Zavoda posreduje
sklepe o izboru in jih pozove na podpis pogodbe. Če se prijavitelj v roku 30 delovnih
dni od prejema poziva ne odzove na podpis
pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo. Prijavitelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali merilom za izbor programov, se
v objavljenem roku obvesti o odločitvi, da
njihove vloge niso izbrane.
Zoper sklep o izbiri prijavitelji lahko podajo pritožbo, o kateri odloči drugostopenjski
organ Zavoda.
11. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija bo na voljo
na spletnih straneh Zavoda: http://www.
ess.gov.si (v rubriki dejavnost/javni razpisi).
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti
tudi osebno v vložišču pristojnih območnih
služb Zavoda, v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure in v petek
od 8. do 13. ure ter v sredo tudi od 14. do
16. ure).
Naslovi območnih služb Zavoda:
ZRSZ, Območna služba Celje, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje,
ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka
ulica 2, 6000 Koper,
ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4000 Kranj,
ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana,

ZRSZ, Območna služba Maribor, Gregorčičeva ulica 37, 2000 Maribor,
ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska
Sobota,
ZRSZ, Območna služba Nova Gorica,
Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova
Gorica,
ZRSZ, Območna služba Novo mesto, Trdinova ulica 10, 8000 Novo mesto,
ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova
ulica 2, 2250 Ptuj,
ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg
Svobode 32, 8290 Sevnica,
ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica
1. junija 19, 1420 Trbovlje,
ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje.
12. Informacije: če katerikoli predlagatelj zahteva dodatno pojasnilo ali obvestilo
v zvezi z razpisno dokumentacijo povezano s pripravo vloge, mora zanj zaprositi
pravočasno oziroma najkasneje šest dni
pred potekom posameznega roka za oddajo vlog. Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi Zavoda na spletni naslov:
Vesna.Stepisnik@ess.gov.si. Odgovori na
morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih
bodo objavljeni najkasneje v petih dneh
od prejetja vprašanja na spletni strani Zavoda.
13. Informiranje in obveščanje javnosti:
izbrani prijavitelji morajo zagotoviti, da bodo
pri izvajanju projekta izpolnjevali zahteve
glede informiranja in obveščanja javnosti,
skladno z Navodili Organa upravljanja za
informiranje in obveščanju javnosti o Kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki so objavljena
na: http://www.euskladi.si.
14. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje
popolnosti nadzora in resničnosti podatkov,
posredovanih s strani prijaviteljev, lahko tehnično, administrativno in finančno kontrolo
instrumenta ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije in Evropske Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora
nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije in sredstev ESS
in nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter
učinkovitostjo. Prijavitelj se s podpisom pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev
zaveže, da bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost stroškov,
sofinanciranih za izvajanje izbranega projekta; ali na kraju samem omogočil vpogled
v računalniške programe, listine in postopke
v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora,
poročanja in spremljanja zagotovil vse zahtevane podatke.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Ob-5174/08
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št.
114/07), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 126/06 in 114/07),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
50/07), Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1), Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, ki ga je komisija potrdila z odločbo št. K (2007) 5744 dne 21. 11.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2007 (CCI 2007 SI 051 PO 001), Zakona
o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 –
UPB1, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – Zštip), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike
zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 5/07), Programa
ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013, ki ga je sprejela Vlada RS
s sklepom, št. 11002-2/2006/4 z dne 23. 11.
2006 in Načrta izvedbe Programa ukrepov
aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in
2009, ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom,
št. 11002-1/2008/3 z dne 15. 5. 2008, Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja
za leti 2007 in 2008, Zakona o spremljanju
državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Ur. l. RS, št. 41/07), Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 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 (OJ L 210/2006); Uredbe
(ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (OJ L 210/2006);
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu
in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št.
1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
o Evropskem skladu za regionalni razvoj (OJ
L 371/2006) in na podlagi Odločbe št. OP
RČV/2/1/03-0-MDDSZ o dodelitvi sredstev
za program »Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb« z dne 30. 5. 2008,
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta IX/6, ob
javlja
javni razpis
spodbujanje zaposlovanja mladih
brezposelnih oseb za leto 2008
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
p.p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju:
Zavod).
2. Namen in cilji javnega razpisa (instrumenta)
Namen operacije je spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb, ki sodijo
med težje zaposljive skupine brezposelnih.
V izvajanje bodo vključene brezposelne osebe, ki so mlajše od 25 let oziroma so iskalci
prve zaposlitve, ki so pred manj kot dvema
letoma pridobili strokovno ali poklicno izobrazbo in so najmanj 3 mesece prijavljene
v evidenci brezposelnih pri Zavodu RS za
zaposlovanje.
Cilj operacije je zaposliti brezposelne
osebe iz ciljne skupine mladih, za obdobje
vsaj enega leta, dodatni cilji pa so spodbujati zaposlovanje mladih v skladu s strateškimi
dokumenti EU iz področja zaposlovanja in
večja socialna vključenost mladih brezposelnih oseb.
3. Predmet javnega razpisa (instrumenta): predmet instrumenta je subvencioniranje
zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih
oseb, ki so mlajše od 25 let oziroma iskalci
prve zaposlitve in ki so pred manj kot dvema
letoma pridobili strokovno ali poklicno izobrazbo, prijavljene v evidenci brezposelnih
oseb najmanj 3 mesece.
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4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo delodajalci, ki bodo za obdobje najmanj enega
leta za polni delovni čas zaposlili brezposelno osebo, mlajšo od 25 let oziroma
iskalce prve zaposlitve, ki so pred manj
kot dvema letoma pridobili strokovno ali
poklicno izobrazbo in so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece. Vsak delodajalec se lahko prijavi na
območno službo, kjer ima sedež le z eno
vlogo za največ pet subvencioniranih zaposlitev. Vloga prijavitelja, ki vsebuje tudi
opis delovnih mest, je projekt.
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih
pomoči, kar pomeni, da dodelitev sredstev
v okviru namena tega javnega razpisa (zaposlitev težje zaposljive osebe) predstavlja
za prejemnika državno pomoč. Pomoč je
potrebno upoštevati pri kumulaciji z drugimi
javnimi viri za isti namen, ki jo je prejel skladno s shemo državnih pomoči »Programi
zaposlovanja«.
Do pomoči za zaposlovanje niso upravičena podjetja, ki poslujejo v dejavnosti oziroma sektorju:
– A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo in
ribištvo (Standardna klasifikacija dejavnosti, veljavna od 1. 1. 2008 v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 17/08) – v nadaljevanju SKD,
– H – Promet in skladiščenje (v skladu
s SKD),
– Oddelek 05 – Pridobivanje premoga (v
skladu s SKD),
– Pododdelek 30.1 – Gradnja ladij in čolnov,
– Podjetja, ki so v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (uradno prečiščeno besedilo)
(ZPRPGDT-UPB2) Ur. l. RS, št. 44/07,
– Javni sektor (S.13 – država po standardni klasifikaciji dejavnosti institucionalnih
sektorjev, ki je objavljena na; http://www.
stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=3347.
Predlagatelji morajo izpolnjevati sledeče
splošne pogoje:
– da so delodajalci na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji,
– da zaposlitev oseb, za katere kandidirajo na tem razpisu, predstavlja povečanje
števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem
v zadnjih 12 mesecih, razen v primerih upokojitev, prostovoljnega odhoda zaposlenih
ali odpovedi delovnega razmerja zaradi nediscipline,
– da so v zadnjih dveh letih izpolnjevali
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost,
– da v obdobju zadnjih dveh let niso kršili sprejetih obveznosti iz naslova prejetih
sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– da imajo poravnane vse davke in druge dajatve v Republiki Sloveniji,
– da višina vseh prejetih javnih sredstev
ne bo presegla polovice celotnih stroškov
zaposlitve posamezne vključene osebe.
Izpolnjevanje pogojev bodo prijavitelji
potrdili z izjavo, ki je del razpisne dokumentacije.
5. Merila za izbor

Stran

2073

Stran

2074 /

Št.

56 / 6. 6. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Merilo za izbor vsakega predlaganega delovnega mesta znotraj posamezne vloge

Število točk

1. Ustreznost delovnega mesta – glede na usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela (ali je delovno
mesto primerno za ciljno skupino brezposelnih oseb glede na njihovo izobrazbo, dodatna znanja, delovne izkušnje)
v območju v katerem bo delodajalec zaposlil brezposelno osebo

50 točk

2. Zaposlitev bo realizirana na območju A, v skladu s Sklepom o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št.
14/08)

10 točk

3. Zaposlitev bo realizirana na območju B, v skladu s Sklepom o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št.
14/08)

7 točk

4. Zaposlitev bo realizirana na območju C, v skladu s Sklepom o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št.
št. 14/08)

3 točke

5. Na delovnem mestu (predstavitev delovnih mest v projektu) se bo zaposlila oseba s VII. stopnjo izobrazbe

10 točk

6. Delež brezposelnih iz ciljne skupine mladih brezposelnih oseb v območni službi Zavoda glede na sedež
delodajalca oziroma organizacijsko enoto delodajalca (preglednica priložena v razpisni dokumentaciji – točka 2.3.
– obrazložitev meril)

1–12 točk

7. Delovno mesto, na katerem bo realizirana subvencionirana zaposlitev, je primerno tudi za zaposlitev invalidov

5 točk

8. Delovno mesto, na katerem bo realizirana subvencionirana zaposlitev, je primerno tudi za zaposlitev žensk

5 točk

Maksimalno število točk

92 točk

Minimalno število točk, da se delovno mesto izbere

51 točk

Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Izbrane bodo vloge za delovna mesta, ki
bodo ocenjena z najmanj 51 točkami.
Na zadnjem odpiranju vlog bodo, v primeru večjega števila predloženih vlog za
posamezna delovna mesta od razpoložljivih sredstev, izbrana tista delovna mesta,
ki bodo zbrala višje število točk. V primeru,
da bodo delovna mesta ocenjena z enakim
številom točk, se izvede žrebanje.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis, in obdobje financiranja
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 2. razvojne prioritete
»Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela
in neaktivnih«, 2.1. prednostne usmeritve
»Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in
neaktivnih«, operacije »Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb«.
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje instrumenta, znašajo
skupaj 4.699.000,00 €, od tega:

Leto
2008
2009
Skupaj

6849 – sredstva ESS
(85%)
3.145.000,00
849.150,00
3.994.150,00

6998 – sredstva LU
(15%)
555.000,00
149.850,00
704.850,00

Okvirna sredstva tega javnega razpisa
bodo predvidoma porabljena v proračunskem letu 2008 ter 2009. Prijavitelji morajo
zagotoviti, da višina prejetih javnih sredstev
in sredstev EU ne bo presegla polovice skupnih strokov zaposlitve posamezne vključene osebe. Kršitev tega načela pomeni
dvojno financiranje, kar pomeni nenamensko porabo sredstev in posledično vračilo
dodeljenih sredstev.
Okvirna razdelitev sredstev po Območnih službah Zavoda:

Skupaj
3.700.000,00
999.000,00
4.699.000,00

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Območna služba
OS Celje
OS Koper
OS Kranj
OS Ljubljana
OS Maribor
OS Murska Sobota
OS Nova Gorica
OS Novo mesto
OS Ptuj
OS Sevnica
OS Trbovlje
OS Velenje

Sredstva
614.200,00
133.200,00
129.500,00
547.600,00
854.700,00
828.800,00
74.000,00
199.800,00
373.700,00
125.800,00
240.500,00
577.200,00

7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo
v okviru instrumenta
Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev, ki znaša 3.700,00 EUR za posamezno delovno mesto in se izplača po zaposlitvi brezposelne osebe, v roku, ki bo
določen v pogodbi o dodelitvi subvencije za
zaposlitev. Izplačilo bo izvedeno najkasneje
v 120 dneh od predložitve popolnega zahtevka za plačilo, ki ga delodajalec naslovi na
pristojno območno službo Zavoda. Skrajni
rok za predložitev popolnega zahtevka za
plačilo Zavodu je 20. 3. 2009.
Za vsako subvencionirano zaposlitev
mora izvajalec (delodajalec) predložiti zahtevek za izplačilo in dokazila:
– kopijo obrazca M-1/M-2,
– kopijo pogodbe o zaposlitvi.
V končnem poročilu za vsako zaposlitev
izvajalec poda naslednjo izjavo:
– da je bila oseba, pri izvajalcu zaposlena neprekinjeno 12 mesecev,
– da je brezposelni osebi zagotovil plačo
skladno s pogodbo o zaposlitvi in ji izplačal
tudi druge prejemke skladno z veljavnimi
predpisi iz področja delovno pravne zakonodaje, kar lahko izkaže z verodostojnimi
računovodskimi listinami, ki jih bo izvajalec
hranil v spisu projekta,
– o morebitnem podaljšanju pogodbe
o zaposlitvi z osebo z navedbo obdobja podaljšanja zaposlitve.
Izvajalec je dolžan hraniti dokumentacijo o izvajanju pogodbe o sofinanciranju še
najmanj 10 let po poteku subvencionirane
zaposlitve.
8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom
prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj
– vloga na Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb za leto
2008«.
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
morajo biti le-te označene enako kot vloga:
»Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb za leto 2008«.
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno
ali po pošti. Vloge, ki bodo posredovane po
pošti, morajo biti poslane priporočeno ali
s povratnico na naslov pristojne območne
službe Zavoda. Vloge morajo imeti na ovojnici prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke III.
razpisne dokumentacije.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene prijavitelju.

Enako bodo neodprte vrnjene pisemske
kuverte, prejete po roku v tistem mesecu,
v katerem bodo razdeljena sredstva oziroma
prejete po zadnjem predvidenem roku za
predložitev vlog.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v vložišče pristojne območne službe Zavoda do 12. ure, 30. 6.
2008 in 10. 9. 2008.
Vloge, ki bodo prispele po prvem roku
(30. 6. 2008), bodo odprte na naslednjem
odpiranju.
Zaključek javnega razpisa, zaradi razdelitve vseh razpisanih sredstev na prvem
roku, se objavi v Uradnem listu RS in na
spletni strani Zavoda.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno naslednji dan
po roku, določenem za prispetje vlog, ob 10.
uri, v prostorih pristojne območne službe Zavoda. Odpiranje bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog na razpis, se strokovne komisije lahko odločijo, da odpiranje
ni javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti
najkasneje en delovni dan pred predvidenim
datumom javnega odpiranja z obvestilom na
spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si.
Za odpiranje vlog so zadolžene strokovne
komisije, imenovane s strani Zavoda. Komisija je najmanj tri članska v sestavi: predsednik in najmanj dva člana.
Na odpiranju vlog strokovne komisije
ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove,
da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva.
Vloge, katere prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija
s sklepom zavrže. Pri vsebinskem pregledu
se vloge (posamezno delovno mesto) točkuje na podlagi meril iz točke 5. »Merila za
izbor« javnega razpisa.
10. Izid javnega razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po roku,
ki je določen za predložitev vlog. Rezultati
razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh Zavoda. Prijaviteljem izbranih delovnih mest pristojna območna služba Zavoda posreduje
sklepe o izboru in jih pozove na podpis pogodbe. Če se prijavitelj v roku 30 delovnih
dni od prejema poziva ne odzove na podpis
pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo. Prijavitelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali merilom za izbor programov, se
v objavljenem roku obvesti o odločitvi, da
njihove vloge niso izbrane.
Zoper sklep o izbiri prijavitelji lahko podajo pritožbo, o kateri odloči drugostopenjski
organ Zavoda.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija bo na voljo
na spletnih straneh Zavoda: http://www.
ess.gov.si. (v rubriki dejavnost/javni razpisi).
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti
tudi osebno v vložišču pristojnih območnih
služb Zavoda v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure in v petek
od 8. do 13. ure ter v sredo tudi od 14. do
16. ure).
Naslovi območnih služb Zavoda:
ZRSZ, Območna služba Celje, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje,
ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka
ulica 2, 6000 Koper,
ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4000 Kranj,
ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana,
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ZRSZ, Območna služba Maribor, Gregorčičeva ulica 37, 2000 Maribor,
ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska
Sobota,
ZRSZ, Območna služba Nova Gorica,
Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova
Gorica,
ZRSZ, Območna služba Novo mesto, Trdinova ulica 10, 8000 Novo mesto,
ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova
ulica 2, 2250 Ptuj,
ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg
Svobode 32, 8290 Sevnica,
ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica
1. junija 19, 1420 Trbovlje,
ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje.
12. Informacije: če katerikoli prijavitelj
zahteva dodatno pojasnilo ali obvestilo
v zvezi z razpisno dokumentacijo povezano s pripravo vloge, mora zanj zaprositi
pravočasno, oziroma najkasneje šest dni
pred potekom posameznega roka za oddajo
vlog. Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi Zavoda na spletni naslov: Danica.Vukovic@ess.gov.si. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo
objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani Zavoda.
13. Informiranje in obveščanje javnosti:
izbrani prijavitelji morajo zagotoviti, da bodo
pri izvajanju projekta izpolnjevali zahteve
glede informiranja in obveščanja javnosti,
skladno z Navodili Organa upravljanja za
informiranje in obveščanju javnosti o Kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki so objavljena
na: http://www.euskladi.si.
14. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje
popolnosti nadzora in resničnosti podatkov,
posredovanih s strani prijaviteljev, lahko
tehnično, administrativno in finančno kontrolo instrumenta ali dokumentov izvajajo
institucije Republike Slovenije in Evropske
Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih
sredstev Republike Slovenije in sredstev
ESS nad pravilnostjo postopkov izvajanja
ter učinkovitostjo. Prijavitelj se s podpisom
pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev zaveže, da bo nadzornim organom
predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost
stroškov, sofinanciranih za izvajanje izbranega projekta; ali na kraju samem omogočil
vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe
nadzora, poročanja in spremljanja zagotovil
vse zahtevane podatke.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Ob-5246/08
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS,
št. 114/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 50/07), Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007–
2013, ki ga je komisija potrdila z odločbo št.
K (2007) 5744 dne 21. 11. 2007 (CCI 2007
SI 051 PO 001), Zakona o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti
(Ur. l. RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno
besedilo), Pravilnika o izvajanju ukrepov
aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št.
5/07), Programa ukrepov aktivne politike
zaposlovanja za obdobje 2007–2013 in
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Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne
politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008,
ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom, št.
11002-2/2006/4 dne 23. 11. 2006, Zakona
o spremljanju državne pomoči (Ur. l. RS, št.
37/04), Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2007–2013 (Ur. l. RS, št. 41/07),
Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljevanju državnih pomočeh
in pomočeh po pravilu »de-minimis« (Ur.
l. RS, št. 61/04, 22/07), Uredbe komisije
(ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe pri pomoči de minimis, objavljene v Uradnem listu Evropske unije št.
379/9, Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
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; Uredbe (ES) št. 1081/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999;
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu
in Kohezijskem skladu in Odločbe št. OP
RČV/1/2/01/-0-MDDSZ o dodelitvi sredstev
za program »Sofinanciranje izobraževanja
in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost za leto 2008«, ki jo je
izdal Organ upravljanja (SVLR) dne 30. 5.
2008, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, c. IX/6, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja
in usposabljanja zaposlenih za
konkurenčnost in zaposljivost –
leto 2008
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod).
2. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja,
usposobljenosti in temeljnih veščin (ključnih
kompetenc) zaposlenih, in sicer po eni strani za najvišje izobražen kader oziroma ključen kader za zagotavljanje konkurenčnosti
v gospodarstvu, po drugi strani pa za ciljne
skupine, ki jim grozi izguba zaposlitve. Cilji
javnega razpisa so:
– spodbujanje razvoja človeških virov
v podjetjih,
– zviševanje izobrazbene strukture in
usposobljenosti zaposlenih z namenom
ohranjanja zaposlitev in preprečevanja prehoda neustrezno usposobljenih in / ali presežnih delavcev v odprto brezposelnost,
– izboljšanje prilagodljivost zaposlenih,
– povečanje zaposlitvenih možnosti zaposlenih.
Poseben poudarek bo namenjen izobraževanju in usposabljanju s področja
informacijsko – komunikacijskih tehnologij, usposabljanju s področja trajnostnega
razvoja ter upoštevanju enakih možnosti
vseh pri vključevanju v programe izobraževanja in usposabljanja v skladu z Operativnim programom razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013 ter določili Uredbe
sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 6. 2006,
člen 16. in 17.
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3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, kar predstavlja izvajanje prednostne
usmeritve 1. 2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«
znotraj 1. Razvojne prioritete »Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti« Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013,
in sicer izvajanje javnega razpisa za izbor
operacij »Izobraževanje in usposabljanje za
konkurenčnost in zaposljivost«.
V okviru projekta lahko vlagatelji kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki so nastali z vključitvijo zaposlenih
oseb v:
A) programe izobraževanja in
B) programe usposabljanja.
V okviru prijavljenega projekta se lahko
izvede več različnih programov izobraževanja in/ali usposabljanja.
Udeleženci izobraževanj in/ali usposabljanj morajo biti v času vključitve v posamezen program izobraževanja in/ali usposabljanja, ki bo sofinanciran po tem javnem
razpisu, v rednem delovnem razmerju pri
vlagatelju.
Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje programov, katerih začetek je med
1. 9. 2007 ter 30. 9. 2008. Rok za zaključek
izvajanja aktivnosti je 30. 9. 2008. Program
izobraževanja in/ali usposabljanja, ki se je
začel pred datumom objave tega javnega
razpisa, se lahko sofinancira samo v okviru
potrjenega projekta, če je na dan objave
javnega razpisa še v teku in hkrati ustreza
pogojem razpisa, vključno z zagotavljanjem
informiranja in obveščanja udeležencev
o sofinanciranju s sredstvi Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve.
A) Programi izobraževanja
Programi izobraževanja se zaključijo z javno veljavnim potrdilom (spričevalo,
diploma ali certifikat o nacionalni poklicni
kvalifikaciji). Pod programe izobraževanje
spadajo:
– programi za pridobitev javno veljavne
formalne izobrazbe,
– preverjanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij.
Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo nastali
z vključitvijo zaposlenih oseb v programe
pridobitve javno veljavne formalne izobrazbe za šolsko leto 2007/2008, in sicer za
programe do vključno srednješolske izobrazbe, do-diplomske in podiplomske programe. Programe za pridobitev javno veljavne formalne izobrazbe lahko izvajajo le
za to registrirane izobraževalne institucije
v Republiki Sloveniji.
Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo nastali
z vključitvijo zaposlenih oseb v postopke
preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (po seznamu). Postopke preverjanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij lahko izvajajo organizacije, ki so vpisane v register izvajalcev
postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri Državnem
izpitnem centru.
B) Programi usposabljanja
Programi usposabljanja so namenjeni
pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, uporabljivega na sedanjem oziroma
bodočem delovnem mestu zaposlenega pri

vlagatelju in ne prinašajo pridobitve javno
veljavne formalne izobrazbe ali nacionalne
poklicne kvalifikacije.
Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki so nastali
z vključitvijo zaposlenih oseb v programe
usposabljanja. V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani samo tisti programi
usposabljanja, katere izvajajo zunanje organizacije, ki so registrirane za izobraževalno
dejavnost v Sloveniji oziroma v skladu z zakonodajo države, kjer se program usposabljanja izvaja.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči »de minimis«, kar pomeni, da
dodelitev sredstev v okviru namenov tega
javnega razpisa predstavlja za izbrane vlagatelje (v nadaljevanju: izvajalci) državno
pomoč, ki glede na obliko in namen pomoči ne presega 200.000,00 EUR (oziroma
100.000,00 EUR za podjetja v cestnoprometnem sektorju).
Do pomoči za izobraževanje in/ali usposabljanje niso upravičena podjetja iz:
– sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– podjetja, ki so v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (uradno prečiščeno besedilo)
(ZPRPGDT-UPB2) Ur. l. RS, št. 44/07.
Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati:
– da so registrirani kot gospodarska
družba ali samostojni podjetniki po Zakonu
o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS,
št. 42/06, 60/06, 10/08);
– da imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
– da niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma niso v postopku prenehanja
samostojne dejavnosti;
– da niso prejemniki državne pomoči
v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ur. l. RS, št. 44/07);
– da za projekt, za katerega podajajo
vlogo na ta javni razpis, niso pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja pomoči
iz drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna ali iz sredstev EU;
– da delež lastnega sofinanciranja prijavljenega projekta ne predstavlja državnih,
lokalnih ali evropskih sredstev;
– da v zadnjih dveh proračunskih letih in
v tekočem proračunskem letu niso oziroma
ne bodo prejeli skupaj več kot 200.000,00
EUR (oziroma 100.000,00 EUR za podjetja v cestnoprometnem sektorju) pomoči po
pravilu »de minimis«;
– da imajo izdelano in sprejeto razvojno
strategijo podjetja, poslovni načrt oziroma
drug soroden razvojni dokument, ki vključuje
načrt razvoja oziroma izobraževanja in/ali
usposabljanja zaposlenih.
Izpolnjevanje pogojev bodo vlagatelji
potrdili z izjavo, ki je del razpisne dokumentacije.
5. Merila za izbor
Vloge s prijavljenim projektom izobraževanja in/ali usposabljanja zaposlenih, katerih vlagatelji bodo izpolnjevali vse pogoje,
bodo ocenjene po naslednjih merilih:
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Merilo
1. Delež oseb, vključenih v programe usposabljanja in izobraževanja
glede na število vseh zaposlenih pri vlagatelju
2. Velikost podjetja
3. Delež realizacije porabe pridobljenih sredstev na javnih razpisih
za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v letu 2006
4. Predhodno dodeljena sredstva na javnih razpisih
za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih
5. Vključitev informiranja oziroma usposabljanja
s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije
6. Vključitev informiranja oziroma usposabljanja
s področja trajnostnega razvoja
Maksimalno število točk
Minimalno število točk, da se vloga izbere
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Maks. število
100 točk
100 točk
100 točk
60 točk
20 točk
20 točk
400 točk
100 točk

Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene
z najmanj 100 točkami. V primeru večjega
števila izbranih vlog od razpoložljivih sredstev bodo izbrane tiste vloge, ki bodo ocenjene z več točkami. V primeru, da bo več
vlog doseglo isto število točk in ne bo dovolj
sredstev, se izmed teh vlog z žrebom izbere
vlogo oziroma vloge do razdelitve vseh razpoložljivih sredstev.
6. Višina sredstev, ki je na razpolago za
javni razpis in obdobje financiranja
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete
»Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost
in zaposljivost«, v okviru operacije »Izobraževanje in usposabljanje za konkurenčnost
in zaposljivost«.
Okvirna višina sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje aktivnosti izobraževanja in usposabljanja za konkurenčnost
in zaposljivost, znaša skupaj 2.800.000,00
EUR, od tega 300.000,00 EUR za leto 2008
in 2.500.000,00 EUR za leto 2009.

Planirana višina sredstev (v EUR)
2008
2008
2009
2009

Proračunska postavka 6935 – Konkurenčnost in zaposljivost –
07 – 13 – EU (85%)
Proračunska postavka 9405 – Konkurenčnost in zaposljivost – 07 – 13 – slovenska udeležba
(15%)
Proračunska postavka 6935 – Konkurenčnost in zaposljivost –
07 – 13 – EU (85%)
Proračunska postavka 9405 – Konkurenčnost in zaposljivost – 07 – 13 – slovenska udeležba
(15%)

Skupaj
Vlagatelji lahko za iste programe izobraževanja in/ali usposabljanja pridobijo sredstva le iz enega javnega razpisa. Kršitev
tega načela pomeni dvojno financiranje, kar
pomeni nenamensko porabo sredstev in posledično vračilo dodeljenih sredstev.
7. Najnižja in najvišja višina sredstev, ki
so na razpolago za posamezni predmet javnega razpisa in delež sofinanciranja
Vlagatelj v vlogi za javni razpis v celoti izpolni prijavni obrazec razpisne dokumentacije in opredeli celotne predvidene
upravičene stroške za posamezne aktivnosti, Zavod pa, na podlagi kriterijev javnega
razpisa, določi delež sofinanciranja. Vrsta

255.000,00
45.000,00
2.125.000,00
375.000,00
2.800.000,00
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upravičenih stroškov je navedena v nadaljevanju, podrobnejši opis ter navedba dokazil za njihovo uveljavljanje pa v razpisni
dokumentaciji.
Kriteriji za določitev deleža sofinanciranja
projekta usposabljanja in izobraževanja:
Sofinanciranje upravičenih stroškov, ki so
nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v programe izobraževanja in/ali usposabljanja se
zagotavlja v višini najmanj 25% in največ
80% upravičenih stroškov, in sicer:
– Pri programih izobraževanja v višini
najmanj 50% upravičenih stroškov. Delež
sofinanciranja se lahko poveča:
– za 20% v majhnih in srednje velikih
podjetjih oziroma pri majhnih in srednje velikih samostojnih podjetnikih. Kriterij za določitev velikosti podjetij oziroma samostojnih
podjetnikov je veljavni Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1),
– za 10% v območjih A in za 5% v območjih B, kot so razvrščena v Sklepu o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od
povprečne v RS (Ur. l. RS, št. 14/08).
Odstotne točke se seštevajo tako, da
je pri programih izobraževanja največji možni delež sofinanciranja 80% upravičenih
stroškov.
– Pri programih usposabljanja v višini
najmanj 25% upravičenih stroškov. Delež
sofinanciranja se lahko poveča:
– za 10% v majhnih in srednje velikih
podjetjih oziroma pri majhnih in srednje velikih samostojnih podjetnikih. Kriterij za določitev velikosti podjetij oziroma samostojnih
podjetnikov je veljavni Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1),
– za 10% v območjih A in za 5% v območjih B, kot so razvrščena v Sklepu o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od
povprečne v RS (Ur. l. RS, št. 14/08).
Odstotne točke se seštevajo tako, da
je pri programih usposabljanja največji možni delež sofinanciranja 45% upravičenih
stroškov.
Sredstva bodo izvajalcem izplačana na
podlagi sklenjenih pogodb in potrjenega
zahtevka za sofinanciranje, ki ga izvajalci predložijo Zavodu ob roku za poročanje
skupaj s poročili o izvedenih aktivnostih ter
dokazili o nastalih upravičenih stroških. Vsa
dokazila in poročila morajo biti pripravljena
v skladu z navodili za poročanje.
Upravičeni stroški so:
– stroški šolnin oziroma stroški programa in
– potni stroški zaposlenih, ki se izobražujejo oziroma usposabljajo.
Upravičeni stroški so podrobneje obrazloženi v razpisni dokumentaciji. Da jih izvajalci lahko uveljavljajo, morajo obvezno
zadostiti vsem sledečim pogojem:
– stroški so neposredno povezani z izvajanjem programov izobraževanja in usposabljanja,
– stroški so dokazljivi, kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji,
– stroški so v skladu z določili Uredb
Komisije Evropska skupnosti št. 1828/2006,
1081/2006 in 1083/2006,
– DDV ni upravičen strošek in je kot tak
izločen iz izvajalčevega zahtevka za sofinanciranje.
8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom
vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj
– Vloga za javni razpis za sofinanciranje iz-
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obraževanja in usposabljanja zaposlenih za
konkurenčnost in zaposljivost – leto 2008«.
V primeru dopolnitve vloge, mora biti
le-te označena enako kot vloga: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge za javni razpis za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja
zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost
– leto 2008«.
Vloga, ki bo nepravilno označena, bo
neodprta vrnjena vlagatelju.
Vlogo naj vlagatelji oddajo osebno ali po
priporočeni pošti na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina,
cesta IX/6, 1000 Ljubljana.
Rok za predložitev vlog je 24. 6. 2008
do 12. ure.
Obravnavana bo samo vloga, ki bo ustrezno označena in bo pravočasno prispela na
zgoraj navedeni naslov. Zavod ne prevzema
odgovornosti za vlogo, poslano po pošti.
Vloga, ki na razpisni rok ne bo prispela do
zahtevane ure, bo neodprta vrnjena vlagatelju, tudi v primeru, če vlagatelj predloži dokazilo o pravočasni oddaji vloge na pošti.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo 26. 6. 2008 v prostorih
Zavoda RS za zaposlovanje, Rožna dolina,
cesta IX/6, 1000 Ljubljana.
Odpiranje bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog, se strokovna komisija za razpis lahko odloči, da odpiranje ni
javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti
najkasneje en delovni dan pred predvidenim
datumom javnega odpiranja z obvestilom na
spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si.
Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna
komisija, imenovana s strani Zavoda.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog, skladno s točko
2.3. razpisne dokumentacije »Navedba potrebnih dokumentov«. Vlagatelja, katerega
vloga je nepopolna, se v roku 8 dni od odpiranja vlog, pisno pozove k dopolnitvi vloge.
Vlogo, katere vlagatelj ne dopolni v skladu
s pozivom za dopolnitev vloge, bo strokovna
komisija s sklepom zavrgla. Pozor – rok za
dopolnitev vlog ne bo daljši od 5 dni!
Vloge, za katere bo strokovna komisija
ugotovila, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bo strokovna
komisija ocenila v skladu z merili, navedenimi v točki 5. tega javnega razpisa, ki so
podrobneje razložena v točki 2.4. razpisne
dokumentacije. V skladu z merili bodo tako
izbrani projekti z najvišjim številom točk do
porabe celotnih razpisanih sredstev.
O dodelitvi sredstev s sklepom odloči
predstojnik Zavoda, na osnovi predloga strokovne komisije, ki vloge ocenjuje na podlagi
objavljenih kriterijev in meril. Pritožba zoper
sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev se
lahko, zaradi preveritve utemeljenosti, vloži
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od prejema tega
sklepa. Pritožba mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila
za ocenjevanje vlog. O pritožbi zoper sklep
o odločitvi glede dodelitve sredstev odloča
predstojnik Zavoda. Pritožba ne zadrži izvršitev sklepa o odločitvi.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija se nahaja v vložišču Zavo-

da Republike Slovenije za zaposlovanje,
Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana
in na spletnih straneh Zavoda: http://www.
ess.gov.si.
12. Informacije: vlagatelji lahko dobijo
dodatne informacije na zastavljena pisna
vprašanja, ki jih naslovijo na e-mail naslov:
sabina.spehar@ess.gov.si, ali po pošti na
naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Sabina Špehar), Rožna dolina,
cesta IX/6, 1000 Ljubljana, najkasneje štiri
dni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na
spletni strani Zavoda http://www.ess.gov.si
najkasneje v dveh delovnih dneh od prejetja
pisnega vprašanja.
13. Obveščanje in informiranje: izvajalci
morajo zagotoviti, da bodo pri izvajanju projekta izpolnjevali zahteve glede informiranja
in obveščanja javnosti, skladno z Navodili
Organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in strukturnih
skladih v programskem obdobju 2007-2013,
ki so objavljena na: http://www.euskladi.si.
14. Hramba dokumentacije: izvajalci
morajo zagotoviti hrambo dokumentacije
o projektu in vseh prejetih plačilih v zvezi
s programom 10 let po zadnjem prejetem
izplačilu.
15. Mehanizmi nadzora
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in
resničnosti podatkov, posredovanih s strani
izvajalcev, lahko tehnično, administrativno
in finančno kontrolo programa ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije
in Evropske Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo
proračunskih sredstev Republike Slovenije
in sredstev Evropskega socialnega sklada, nad pravilnostjo postopkov izvajanja
ter učinkovitostjo programa in posameznih
aktivnosti. Izvajalci se s podpisom pogodbe zavežejo, da bodo nadzornim organom
predložili vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost
stroškov, sofinanciranih za izvajanje izbranega programa izobraževanja in/ali usposabljanja; ali na kraju samem omogočili
vpogled v računalniške programe, listine
in postopke v zvezi z izvajanjem programa
ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja programa zagotovili vse zahtevane
podatke.
V primeru, da izvajalci izvajanje pogodbenih aktivnosti s pogodbo prenesejo na
zunanjega izvajalca, se zavežejo, da bodo
v pogodbo z zunanjim izvajalcem vnesli
klavzulo, s katero se bo zunanji izvajalec
zavezal pristati na enake kontrole, s strani institucij Republike Slovenije in Evropske Komisije, ki so pristojne za izvrševanje
nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije in sredstev Evropskega socialnega sklada, nad
pravilnostjo postopkov ter učinkovitostjo
izvajanja programov, kot so zavezani izvajalci sami.
Izvajalci in naročnik so sporazumni, da
vsi podatki, do katerih bodo prišli z izvedbo
prijavnih in pogodbenih aktivnosti, predvsem
osebni in drugi poslovni podatki, predstavljajo poslovno skrivnost, zato se zavezujejo,
da bodo vse podatke skrbno varovali v skladu z veljavno zakonodajo in jih uporabljali
izključno za namen tega javnega razpisa
in v povezavi z izvedbo pogodbenih aktivnosti.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje

56 / 6. 6. 2008 /

2079

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Ob-5064/08
Občina Zagorje ob Savi na podlagi 29. in
44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03,
77/03) v povezavi s 74. členom Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) in
Sklepa Občinskega sveta Občine Zagorje
ob Savi št. 352-12/2007 z dne 22. 11. 2007
o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja objavlja

ob Savi, z oznako: »ne odpiraj-ponudba na
javni razpis za prodajo stanovanja«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni
naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo
prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se
neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudba mora biti praviloma izdelana
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki
je zainteresiranim ponudnikom brezplačno
na voljo vsak delovni dan med 8. in 12. uro
v Občinski upravi Občine Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce, vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati
obrazcem iz razpisne dokumentacije.
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi dne
19. junija 2008 ob 11. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo v občinski upravi
vsak delovni dan na tel. 03/565-57-02 ali
565-57-14.
Občina Zagorje ob Savi

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1411 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje:
1. zasedeno neprofitno stanovanje
v večstanovanjski stavbi na naslovu Polje
28 v Zagorju ob Savi, št. 28-IV/13 s pripadajočo kletjo št. 28-IV/13 v skupni izmeri
54,60 m2 z identifikatorjem 213.E, vpisano
v z.k. vl. št. 1309/55, k.o. Zagorje-mesto,
izhodiščna cena je 39.202,80 €.
Predmetno neprofitno stanovanje je
obremenjeno z najemnim razmerjem za nedoločen čas z neprofitno najemnino.
V izhodiščno vrednost stanovanja davek
na promet nepremičnin ni vključen in ga
plača kupec.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora najkasneje do vključno dne 17. junija 2008 plačati varščino za
resnost ponudbe v višini 10% od navedene
izhodiščne cene nepremičnine. Varščino je
potrebno vplačati na račun proračuna občine št. 01342-0100018358, ki je odprt pri
UJP Ljubljana in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo
uspelemu ponudniku vračunana v kupnino
ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni
po končani izbiri.
3. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz obstoječega sklenjenega
najemnega razmerja z najemnikom, položaj
najemnika pa se po izrecni zakonski določbi
ne sme poslabšati.
4. Uspeli ponudnik-kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, overitev
prodajalčevega podpisa, takse za vpis v zemljiško knjigo).
5. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stanovanja je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku
roka za uveljavitev predkupne pravice. Če
izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne
sklene, se šteje, da je odstopil od namere
za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa
zadrži prodajalec.
Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. Neupoštevanje
pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
6. Obravnavane bodo le pravočasne in
pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo
ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne
prodajne cene. Morebitne ponudbe s pomanjkljivo dokumentacijo se obravnavajo

v skladu z 49. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin.
7. Ponudba mora biti praviloma izdelana
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je
na voljo brezplačno vsak delovni dan med
8. in 12. uro na Oddelku za splošne zadeve
Občinske uprave Občine Zagorje ob Savi.
Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce,
vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije.
8. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne
ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1) z navedbo
nepremičnine,
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe,
oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik
predloži fotokopijo registracije (dokumenti,
ki dokazujejo registracijo pravne osebe ali
s.p. ne smejo biti starejši od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV
za pravne osebe oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.),
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost
ponudbe v višini 10% izhodiščne cene (datum vplačila varščine mora biti najkasneje
17. junij 2008),
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
9. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene
v oddani ponudbi je 2.000,00 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, si prodajalec pridržuje
pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki
izvrši javno dražbo – najnižji znesek višanja
je 2.000,00 EUR.
10. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 8 dni
od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa
bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve.
11. Postopek javnega razpisa se bo vodil
na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03, 77/03) v povezavi s 74. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07).
13. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej
izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino
brez obresti.
14. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami
naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do
dne 19. junija 2008 do 10. ure, ne glede na
vrsto prenosa na naslov: Občina Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje
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Ob-5067/08
Občina Črenšovci objavlja na podlagi
sprejetega Programa razvoja in ohranjanja
kmetijstva ter proizvodnje hrane v Občini
Črenšovci v letu 2008 z dne 27. 5. 2008
javni razpis
za pridobitev sredstev iz sprejetega
programa razvoja in ohranjanja
kmetijstva ter proizvodnje hrane
v Občini Črenšovci v letu 2008
Predmet sofinanciranja so:
1. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
2. Pomoč pri izobraževanju in usposabljanju kmetov ter pomoč delovanju kmetijskih društev v Občini Črenšovci,
3. Pomoč za urejanje kmetijskih zemljišč,
4. Pomoč za arondacije.
1. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Okvirna višina sredstev: 6.468,00 EUR.
Višina regresiranja: 10% zavarovalne
premije (40% zavarovalne premije krije
MKGP ter 10% zavarovalnica).
Upravičenci: fizične osebe, ki so vpisane
v register kmetijskih gospodarstev (RKG)
in imajo stalno prebivališče v Občini Črenšovci.
Posredni upravičenec do aktiviranja subvencije je na osnovi zbirnika po posamezniku zavarovalnica, ki je sklenila zavarovanje
do 30. 10. 2008.
2. Pomoč pri izobraževanju in usposabljanju kmetov ter pomoč delovanju kmetijskih društev v Občini Črenšovci
Okvirna višina sredstev: 2.156,00 EUR.
Upravičenci: fizične osebe, ki so vpisane
v register kmetijskih gospodarstev (RKG)
in imajo stalno prebivališče v Občini Črenšovci.
Upravičeni stroški so stroški kotizacije
in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja,
organizacije strokovnih demonstracij in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi
dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
Pogoj za pridobitev sredstev je račun
oziroma dokazilo o plačilu stroškov, za ka-
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tere se uveljavlja pomoč in program izobraževanja.
Višina sofinanciranja: do 50% opravičljivih stroškov za uspešno opravljeno izobraževanje.
Društva so opravičena do letne dotacije
v višini:
Čebelarskemu društvu Črenšovci 431,20
EUR,
Govedorejskemu društvu Črenšovci
215,60 EUR,
Vinogradniškemu društvu Bistrica 215,60
EUR,
Vinogradniškemu društvu Velika Polana
215,60 EUR.
Podpora društvom se izplača po predloženih programih in sklepu komisije.
Upravičenci morajo zahtevke vložiti najkasneje do 1. 12. 2008 na Občino Črenšovci, Komisija za kmetijstvo, Prekmurske čete
20, 9232 Črenšovci.
3. Pomoč za urejanje kmetijskih zemljišč
Okvirna
višina
sredstev:
10.780,00 EUR.
Upravičenci: fizične osebe, ki so vpisane
v register kmetijskih gospodarstev (RKG)
in imajo stalno prebivališče v Občini Črenšovci.
Pomoč pri urejanju kmetijskih zemljišč bo
obsegala sofinanciranje kontrole kvalitete tal
oziroma delno pokrivanje stroškov kemičnih analiz zemlje ter sofinanciranje apnenja
(kalcifikacije) tal na ugotovljenih izrazito nizkih pH vrednostih oddanih vzorcev zemlje.
Pogoj za dodelitev občinskih pomoči je
račun oziroma dokazilo o plačilu stroškov
za katere se uveljavlja pomoč.
Višina pomoči za delno pokritje stroškov
za opravljeno kemično analizo zemlje bo
znašala do 50% višine računa ter za nabav
ljeno apnenčevo moko do 0,03 EUR na kg
apnenčeve moke.
Upravičenci morajo zahtevke vložiti najkasneje do 1. 12. 2008 na Občino Črenšovci, Komisija za kmetijstvo, Prekmurske čete
20, 9232 Črenšovci.
4. Pomoč za arondacije
Okvirna višina sredstev: 2.156,00 EUR.
Upravičenci: fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev (RKG) ter imajo v lasti
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju
občine.
Upravičeni stroški so stroški pravnih in
upravnih postopkov pri nakupu ali medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč.
Pogoj za delno pokritje stroškov je potrjen
dokument (dokazilo) vložišča na Okrajnem
sodišču, da je upravičenec oddal predlog
za vpis v zemljiško knjigo oziroma dokazilo
o že opravljenem vpisu v zemljiški knjigi.
Višina sofinanciranja proračuna občine
znaša do 100,00 EUR po posameznem
pravnem poslu.
Upravičenci morajo zahtevke vložiti najkasneje do 1. 12. 2008 na Občino Črenšovci, Komisija za kmetijstvo, Prekmurske čete
20, 9232 Črenšovci.
Vse informacije v zvezi z javnim pozivom lahko dobite pri kmetijskem svetovalcu
Jožetu Ciganu na tel. 570-14-40 ali GSM
031/703-616.
Občina Črenšovci
Št. 784/2008
Ob-5091/08
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 7. člena
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči
na področju kmetijstva in podeželja v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 102/07) in
15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni
list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) objavlja
Občina Križevci
javni razpis
za sofinanciranje plačila zavarovalnih
premij
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev kot državne pomoči za sofinanciranje
zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov v letu 2008.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša: 15.000 EUR.
III. Upravičenci in osnovni pogoji
Upravičenci oziroma končni koristniki
učinka dodeljene pomoči so zavarovanci
– nosilci kmetijskih gospodarstev s stalnim prebivališčem oziroma pravne osebe
s sedežem v občini, ki so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ter z zavarovalnico sklenejo zavarovalno polico s področja
upravičenih stroškov v letu 2008.
Upravičenci, ki so deležni sofinanciranja
so mikropodjetja. Mikropodjetje pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in manj
kot 2 milijona EUR letnega prometa.
V imenu upravičencev sofinancirani del
premije uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo
dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti.
IV. Upravičeni stroški: sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje posevkov
in plodov pred naravnimi nesrečami, skladno z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za zavarovalno leto
2008.
V. Višina sofinanciranja: višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje
posevkov in plodov, vključno s pripadajočim
davkom od prometa zavarovalnih poslov,
znaša 10% obračunane zavarovalne premije.
VI. Splošni pogoji
Podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju med Občino Križevci in zavarovalnico, ki
ima dovoljenje za opravljanje zavarovalnih
poslov v dotični zavarovalni vrsti.
Državna pomoč se lahko dodeli pod pogojem, da vlagatelj zahtevka pisno izjavi,
koliko sredstev so upravičenci za sofinanciranje zavarovalne premije pridobili iz drugih
javnih virov.
VII. Vsebina vloge
Vlagatelj, ki s podpisom pogodbe o poslovnem sodelovanju pristopi k sodelovanju,
mora v roku vložiti zahtevek in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka
javnega razpisa na voljo med uradnimi urami na Občini Križevci, Križevci 11, 9242
Križevci pri Ljutomeru in na spletni strani: www.obcina-krizevci.si. Vse informacije
v zvezi z javnim razpisom se med uradnimi urami dobijo na Občini Križevci, ali na
tel. 02/584-40-46, kontaktna oseba je Miran
Ros.
VIII. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je vključno 15. 9.
2008.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Občina Križevci, Križevci 11, 9242
Križevci pri Ljutomeru, oziroma se vloži ne-

posredno v tajništvu občine. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek
pa mora biti označen z oznako »Ne odpiraj
– vloga«, s pripisom »Državne pomoči – sofinanciranje plačila zavarovalnih premij«.
IX. Obravnava vloge
Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija
in bo 17. 9. 2008.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Na
podlagi ocene vlog pripravi predlog prejema
finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči župan s sklepom v roku
petnajst dni po pripravi predloga. Prepozno
prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa
zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet
dni od dneva prejema poziva za dopolnitev.
Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno
dopolnjeno pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa
o dodelitvi sredstev na naslov Občine Križevci v roku osem dni od prejema sklepa.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Prepozno vložena pritožba se zavrže.
X. Nenamenska poraba sredstev: v primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi
neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na
predlog pristojnega občinskega upravnega
organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila dalje.
Občina Križevci
Ob-5133/08
Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04
– ZLD-UPB1), Statuta Občine Poljčane
(Uradni list RS, št. 5/07) in 4. člena Odloka
o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Poljčane
(Uradni list RS, št. 48/08), objavlja Občina
Poljčane
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lekarniške dejavnosti
1. Koncedent: Občina poljčane.
2. Naslov koncedenta: Bistriška cesta
65, 2319 Poljčane, tel. 02/802-92-20, faks
02/802-92-26.
3. Predmet koncesije: koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju
Občine Poljčane v poslovnih prostorih na
naslovu Bistriška cesta 60, 2319 Poljčane.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za dobo 10 let z možnostjo
podaljšanja. Koncesionar mora začeti z izvajanjem lekarniške dejavnosti v roku, določenem v pogodbi o koncesiji. Koncedent ni
dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih
sredstev za opravljanje javne službe. Prostore in opremo za opravljanje lekarniške
dejavnosti zagotovi koncedent s sklenitvijo
najemne pogodbe s koncesionarjem.
5. Prijava na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) Zakonsko predpisani pogoji:
1. je magister farmacije in izpolnjuje
splošne pogoje za sklenitev delovnega razmerja,
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2. ima opravljen strokovni izpit,
3. obvlada slovenski jezik,
4. mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti,
5. magister farmacije, ki je za več kot
tri leta prekinil delo v lekarniški dejavnosti,
pa želi prevzeti vodenje lekarne ali pridobiti
koncesijo, mora imeti opravljen tudi ustrezen preizkus znanja; način in vsebino preizkusa znanja predpiše s splošnim aktom
lekarniška zbornica,
6. ni v delovnem razmerju oziroma mu
bo z začetkom izvajanja koncesije delovno
razmerje prenehalo,
7. ima zagotovljene ustrezne kadre in
druge pogoje skladno z določili Pravilnika
o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/06).
b) Drugi pogoji:
1. prijavitelj pripravi in predloži program izvajanja lekarniške dejavnosti na območju občine za čas trajanja koncesije,
2. prijavitelj mora izvajati dejavnost, ki
je predmet koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu
z zastavljenim programom,
3. koncesionar mora vzeti v najem
obstoječe poslovne prostore s pripadajočo
opremo, v katerih občina že zagotavlja opravljanje lekarniške dejavnosti,
4. prijavitelj mora zagotoviti obratovanje lekarne najmanj 40 ur na teden, od
tega ob sobotah najmanj 4 ure, odpiralni
čas lekarne pa mora biti usklajen z delovnim časom zdravniških ambulant v Občini
Poljčane,
5. da ima zagotovljene ustrezne kadre,
6. prijavitelj nima že podeljene koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti,
7. prijavitelj mora nuditi prebivalcem
poleg osnovne tudi dodatne dejavnosti, ki jih
skladno z Zakonom o lekarniški dejavnosti
lahko opravlja,
8. prijavitelj mora izvajati dejavnost, ki
je predmet koncesije, v skladu s predloženim programom,
9. drugi pogoji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.
6. Merila za ocenitev ponudb
Za izbiro najugodnejšega ponudnika
bodo uporabljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb:
– odpiralni čas lekarne v Občini
Poljčane
do 30 točk
– opravljanje drugih dejavnosti,
poleg lekarniške dejavnosti, ki
jih v skladu z 2. členom Zakona
o lekarniški dejavnosti lahko
opravlja lekarna
do 20 točk
– daljša delovna doba vodje
lekarne v javni lekarniški
dejavnosti
do 20 točk
– dodatna izobraževanja in
izpopolnjevanja
do 10 točk
– delovne izkušnje zaposlenih
strokovnih delavcev
do 10 točk
– vizija razvoja lekarniške
dejavnosti na območju Občine
Poljčane
do 10 točk
Koncedent si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega prijavitelja.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.
7. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih, priložene mora imeti

podpora in pomoč pri reševanju problemov
mladih (npr. mladi v stiski) na posameznih
področjih z ustrezno usposobljenimi izvajalci
(npr. psiholog, zdravnik …).
2.2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je izbrati in sofinancirati izvajalca – koordinatorja (enega) ter izvajalce
informiranja in svetovanja za mlade v Mestni
občini Maribor v letih 2008 in 2009 in na ta
način izbranim izvajalcem omogočiti ustreznejše pogoje in posledično kvalitetnejše izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja
za mlade v mestni občini, kar naj pripomore
k večji angažiranosti in dostopnosti aktivnosti za mlade.
3. Razpisni pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo samo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da je prijavitelj pravna oseba – javni
zavod ali druge organizacija, ki v okviru svoje dejavnosti izvaja informacijsko-svetovalno
dejavnost za mlade v Mestni občini Maribor
in je pridobila status upravičenca do sofinanciranja organizacij na področju mladinskega dela v obdobju 2006–2008 v skupini
mladinski centri ali druga nevladna organizacija po Sklepih Urada za mladino Ministrstva za šolstvo in šport št. 6033-39/2006/35
z dne 10. 3. 2006 in št. 6033-256/2006/52
z dne 22. 2. 2007;
– da dejavnost izvaja strokovno in v skladu s temeljnimi načeli informiranja in svetovanja za mlade, ki so opredeljena v Evropski
listini o informiranju in svetovanju za mlade
in publikaciji »Informiranje in svetovanje za
mlade v Sloveniji – smernice razvijanja dejavnosti«, ki jo je izdal Urad za mladino RS,
december 2003;
– po tem razpisu se lahko sofinancirajo
le programi, za katere izvajalec ne bo prejel sredstev iz drugih virov Mestne občine
Maribor;
– izvajalci, ki se prijavijo na razpis (prijavitelji), so lahko izbrani za sofinanciranje samo
v okviru enega predmeta razpisa (2.A ali 2.B:
kot izvajalec – koordinator ali kot izvajalec).
Prijavitelji, ki bodo oddali vlogo za predmet
razpisa 2A in ne bodo izbrani, bodo obenem
lahko kandidirali tudi za predmet razpisa 2B,
kolikor bodo to v vlogi posebej navedli;
– prijave na razpis morajo biti napisane
v slovenskem jeziku, izključno na zahtevanih obrazcih in opremljene z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami (razpisna dokumentacija);
– prijava mora biti pravočasna; za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto dne 30. 6. 2008, o čemer
priča poštni žig;
– prijavitelj je svoje morebitne pogodbene dolžnosti do MOM v zadnjih petih letih
izpolnjeval skladno z medsebojnimi obveznostmi;
– prijavitelj ne sme imeti omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 2/04);
– prijavitelj mora podpisati izjavo, da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega razpisa. Prav tako mora soglašati
z določili javnega poziva in pripadajoče razpisne dokumentacije ter potrditi resničnost
navedb v prijav.
4. Merila za sofinanciranje
4.1. Merila za sofinanciranje v okviru točke 2.A predmeta razpisa (izvajalec – koordinator informacijsko – svetovalne dejavnosti
za mlade).

zahtevane izjave in zahtevane priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo na Občini Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali jo
natisnejo s spletne strani Občine Poljčane
– http://www.poljcane.si. Občina Poljčane
lahko v času razpisnega roka prijavitelju posreduje razpisno dokumentacijo na osnovi
njegove pisne zahteve.
Vloge z vsemi zahtevanimi dokazili je
potrebno predložiti v zapečateni ovojnici na
naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65,
2319 Poljčane, s pripisom: »Ne odpiraj –
koncesija za lekarno«. Na ovojnici mora biti
čitljivo izpisano ime in naslov prijavitelja.
Kot pravočasne vloge bo koncedent upošteval le tiste vloge, ki bodo, ne glede na
način dostave, prispele vključno do 20. 6.
2008 do 12. ure. Prepozno prispele vloge
bodo zavržene. Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku z nujno oznako, na
katero vlogo se dopolnitev nanaša.
8. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij
in pojasnil: Karmen Breznik, tel. 02/802-92-23,
e-mail: karmen.breznik@poljcane.si.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog bo 24. 6. 2008 ob 10. uri,
v sejni sobi Občine Poljčane, Bistriška cesta
65, 2319 Poljčane. Pri odpiranju vlog so
lahko prisotni prijavitelji na javnem razpisu.
Koncesijo bo koncedent podelil po pridobitvi
mnenja Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
ter soglasja Ministrstva RS za zdravje. Prijavitelji bodo o odločitvi koncesionarja pisno
obveščeni.
Občina Poljčane
Št. 43002-11/2008
Ob-5146/08
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 50/07) in Odlokov o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2008 in 2009
(MUV, 4/2008) Mestna občina Maribor, Ul.
heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: MOM) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
informacijsko-svetovalne dejavnosti za
mlade v Mestni občini Maribor v letih
2008 in 2009
1. Ime in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor.
2. Predmet in namen javnega razpisa
2.1. Predmet javnega razpisa:
2.A sofinanciranje izvajanja in koordiniranja dejavnosti informiranja in svetovanja za
mlade v Mestni občini Maribor v letih 2008
in 2009 (info center); obseg sofinanciranja je
razviden iz razpisne dokumentacije.
2.B sofinanciranje izvajanja dejavnosti
informiranja in svetovanja za mlade v Mestni občini Maribor v letih 2008 in 2009 (info
točke); obseg sofinanciranja je razviden iz
razpisne dokumentacije.
Dejavnost informiranja zajema posredovanje informacij in svetovanje za informiranje (kje, kdaj, kako in druge informacije in
nasveti glede možnosti pridobivanja osnovnih informacij na različnih interesnih področjih mladih).
Dejavnost svetovanja zajema strokovno
(individualno ali skupinsko) svetovanje –
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Strokovna komisija bo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo
z razpisom določene pogoje, obravnavala
na podlagi naslednjih meril:
– zagotavljanje rednega izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade
– do 20 točk;
– zagotavljanje kakovostnega, celovitega in zanesljivega informiranja za čim več
interesnih področij mladih ter svetovanja
(strokovnega svetovanja) na vsaj dveh področjih; zaželena je specializacija za informiranje na vsaj dveh področjih informiranja, ki
jih pokriva prijavitelj – do 20 točk;
– skladnost aktivnosti in metod dela glede na vsebino programa – do 20 točk;
– razpolaganje s primernimi delovnimi
prostori, opremo in tehnično opremo za izvajanje dejavnosti – do 20 točk;
– možnost koriščenja dejavnosti za mlade s posebnimi potrebami – do 20 točk;
– dostopna informativna gradiva (v tiskani in elektronski obliki) ter aktivno in sproti
ažurirano spletno stran z zbirko podatkov,
namenjenih informiranju in svetovanju mladim ter povezave z drugimi izvajalci – 20
točk;
– razpolaganje z usposobljenimi kadri za
izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade – do 20 točk;
– ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije ter delež lastnih sredstev – do 20
točk;
– vsebinsko in časovno primerno sodelovanje v lokalni mreži izvajalcev informiranja
in svetovanja za mlade – do 20 točk;
– kakovostno izdelan plan nalog in aktivnosti, ki jih bo izvajal za namen koordinacije dejavnosti z izvajalci informativno svetovalne dejavnosti za mlade v Mestni občini
Maribor in širše (druge lokalne skupnosti,
Urad za mladino, mednarodne povezave in
drugo) – do 20 točk;
– soglasje večine izvajalcev informativno
– svetovalne dejavnosti za mlade v Mestni
občini Maribor za izvajanje vloge koordinatorja dejavnosti v mestni občini – do 20
točk.
4.2. Merila za sofinanciranje v okviru točke 2.B predmeta razpisa (izvajalec informativno – svetovalne dejavnosti)
Strokovna komisija bo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo
z razpisom določene pogoje, obravnavala
na podlagi naslednjih meril:
– zagotavljanje rednega izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade
– do 20 točk;
– zagotavljanje kakovostnega, celovitega in zanesljivega informiranja za čim več
interesnih področij mladih, zaželena je specializacija za informiranje na vsaj enem področju informiranja, ki jih pokriva prijavitelj in
svetovanje (strokovno svetovanje) na vsaj
enem področju – do 20 točk;
– skladnost aktivnosti in metod dela glede na vsebino programa – do 20 točk;
– razpolaganje s primernimi delovnimi
prostori, opremo in tehnično opremo za izvajanje dejavnosti – do 20 točk;
– možnost koriščenja dejavnosti za mlade s posebnimi potrebami – do 20 točk;
– dostopna informativna gradiva (v tiskani in elektronski obliki) ter aktivno in
sproti ažurirano spletno stran z zbirko podatkov, namenjenih informiranju in svetovanju mladim ter povezave z drugimi izvajalci
– 20 točk;
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– razpolaganje z usposobljenimi kadri za
izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade – do 20 točk;
– ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije ter delež lastnih sredstev – do 20
točk;
– vsebinsko in časovno primerno sodelovanje v lokalni mreži izvajalcev informiranja
in svetovanja za mlade – do 20 točk.
4.3. Uporaba meril in postopek izbire
Za uvrstitev v postopek ocenjevanja je
potrebno izpolnjevati razpisne pogoje iz
3. točke tega razpisa.
Za sofinanciranje izvajalca – koordinatorja informacijsko svetovalne dejavnosti
(predmet razpisa 2.A) bo izbran vlagatelj
prijave, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje iz
3. točke tega razpisa in bo zbral večje število točk v postopku ocenjevanja glede na
zgoraj navedena merila.
Za sofinanciranje izvajalca informacijsko
svetovalne dejavnosti za mlade (predmet
razpisa 2.B) bodo izbrani vlagatelji prijav
za sofinanciranje programa izvajalca informacijsko-svetovalne dejavnosti za mlade,
ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje iz 3.
točke tega razpisa in bodo v postopku ocenjevanja glede na zgoraj navedena merila zbrali večje število točk, vendar najmanj
120 točk.
Izbranemu izvajalcu in koordinatorju informacijsko-svetovalne dejavnosti bodo podeljena sredstva v višini predvidoma največ
30% vseh razpoložljivih sredstev za sofinanciranje informacijsko-svetovalne dejavnosti
za mlade v okviru tega razpisa; višina sofinanciranja bo odvisna od obsega dejavnosti
izbranega izvajalca (koordinacija dejavnosti,
področja, informiranje, svetovanje – predvideno razmerje sofinanciranja 75% informiranje, 25% svetovanje) in števila izbranih izvajalcev za sofinanciranje po tem razpisu.
Preostala razpoložljiva sredstva bodo
dodeljena izbranim izvajalcem informacijsko-svetovalne dejavnosti; višina sofinanciranja posameznega izvajalca bo odvisna
od obsega njegove dejavnosti (področja,
informiranje, svetovanje – predvideno razmerje sofinanciranja 75% informiranje, 25%
svetovanje), od skupne višine prejetih točk
in od števila izbranih izvajalcev.
5. Višina razpoložljivih sredstev in rok za
porabo sredstev
Za sofinanciranje po tem razpisu je v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2008
predviden obseg sredstev v višini 25.500
EUR. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za programe v letih 2009 znaša toliko,
kot znaša vrednost razpoložljivih sredstev
za programe v letu 2008, ob upoštevanju
letnega proračunskega indeksa za področje mladine v proračunu MOM za leti 2008
in 2009.
Po tem razpisu dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008 in 2009 in
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
6. Rok in način prijave na razpis
Rok za oddajo prijave na razpis: prijave
morajo biti oddane do 30. 6. 2008.
Prijave na razpis je potrebno poslati s priporočeno pošto (ali oddati v vložišču Mestne
občine Maribor v času uradnih ur) na naslov:
Mestna občina Maribor, Urad za kulturo in
mladino, Slovenska cesta 40, 2000 Maribor,
z oznako na kuverti »ne odpiraj – prijava na
razpis – info točke« in navedenim imenom
in naslovom pošiljatelja.

Nepravilno označene in odposlane prijave (kuverte) ter po roku prispele prijave
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
7. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odločitev in obveščanje o rezultatih
razpisa
Odpiranje pravočasno in pravilno posredovanih prijav na razpis, pregled prijav in
pripravo predloga odločitev za sofinanciranje bo izvedla strokovna komisija. Odločitev
o izboru izvajalcev in sofinanciranju informacijske dejavnosti v Mestni občini Maribor
v letu 2008 in 2009 po tem razpisu sprejme
župan na osnovi predloga navedene komisije. Odpiranje prijav ne bo javno.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v tem razpisu;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, določenih v tem razpisu in razpisni dokumentaciji,
– ki jih bodo komisije na podlagi meril za
ocenjevanje ocenile kot neustrezne.
Vse aktivnosti in odločitve v zvezi z razpisom bodo izvedene v skladu s Pravilnikom
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07).
Vlagatelji prijav bodo o rezultatih razpisa
obveščeni predvidoma v roku trideset dni po
izteku razpisnega roka oziroma v roku osem
dni od odločitve župana.
V roku osem dni od prejema obvestila vlagatelji prijav lahko vložijo pritožbo na
prejeto odločitev z obrazložitvijo razlogov
za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti
razpisni pogoji in merila za izbor. Prejete pritožbe bo obravnavala strokovna komisija in
pripravila tudi predlog odločitev, ki jih sprejme župan Mestne občine Maribor.
Z izbranimi izvajalci informacijsko svetovalne dejavnosti v Mestni občini Maribor
v letu 2008 in 2009 bodo sklenjene pogodbe.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec za posamezno razpisno področje z opredelitvijo razpisnega
področja in navedbo obveznih prilog;
– izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev;
– vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta.
Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis predložiti naslednjo
dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano in žigosano izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev,
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu,
– žigosan in podpisan vzorec pogodbe.
9. Dostopnost razpisne dokumentacije in možnost dodatnih informacij; razpis
z razpisno dokumentacijo je objavljen na
spletnih straneh Mestne občine Maribor,
www.maribor.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom in razpis z razpisno dokumentacijo zainteresirani lahko dobijo tudi
na sedežu Mestne občine Maribor, Urad za
kulturo in mladino, Slovenska cesta 40, Maribor, vsak delovni dan v času uradnih ur
– ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15.
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ure, sreda od 8. do 17. ure in v petek od 8.
do 13. ure (dr. Martina Rauter, soba 206/II,
tel. 22-01-678).
Mestna občina Maribor

turalnost in neodvisnost organizacijskih in
produkcijskih struktur;
B) nove kulturne prakse je program, ki
temelji na raziskovanju, produkciji in postprodukciji na področju umetnosti novih
medijev, oziroma je pri njihovem delovanju
ključna uporaba novih tehnologij. Gre za
programe, ki razvijajo in dosegajo umetniško raven ustvarjalnosti na kulturno – tehnološkem področju in z neformalnimi oblikami
izobraževanja spodbujajo ustvarjalno delo
s tehnologijami.
C) kulturna ustvarjalnost mladine je program, ki temelji na zadovoljevanju kulturnih
potreb dijakov srednjih šol tako na ustvarjalnem kot vzgojnem področju. V prvi vrsti gre
za povezovanje učnih vsebin s prostočasnimi kulturnimi aktivnostmi, kot tudi lastno
produkcijo na zadovoljivi umetniško ustvarjalni ravni;
D) vrhunski umetniški program temelji na visoko kvalitetni lastni produkciji ter
vključuje skrb za umetniški razvoj mlajših
članov, ustvarjalcev, generacij. Gre za programe, ki so s svojimi mednarodno pomembnimi vrhunskimi dosežki, tekmovalnimi rezultati in strokovnimi ocenami posebej
pomembni za mesto Maribor, ga mednarodno predstavljajo ter vzpodbujajo sodelovanja s priznanimi kulturnimi dejavniki tako
doma kot v svetu;
E) nekomercialna medijska dejavnost je
program, ki v skladu z 81. členom Zakona
o medijih izvaja nepridobitni radijski ali televizijski program in katerega izvajalec ni javni
zavod. V prvi vrsti gre za vsebine, katerih
namen je obveščanje ter zadovoljevanje izobraževalnih, znanstvenih, strokovnih, umetniških, kulturnih in drugih potreb, v njegovo
ustvarjanje pa so v veliki meri vključeni mladi (dijaki in študentje);
F) časopisno založniška dejavnost je
program, ki s svojo izdajateljsko dejavnostjo pomembno prispeva k ohranjanju vpliva
kritične inteligence na podobo Maribora in
z možnostjo objavljanja čim večjemu številu kvalitetnih piscev predstavlja pomemben
prostor kulturne in kulturno zgodovinske artikulacije;
G) neprofitna knjižna dejavnost je program izvirnega leposlovnega in humanističnega založništva zlasti avtorjev iz širšega
mariborskega območja. Ob kvaliteti del, katerih pomen presega ožji mariborski prostor, program sestavljajo tudi spremljevalne
dejavnosti, ki promovirajo knjigo in kulturo
branja.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1. Kot predlagatelji kulturnih programov v javnem interesu se na ta razpis lahko
prijavijo nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe ali s statusom samostojni podjetniki, registrirani za
opravljanje kulturno – umetniških dejavnosti
ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji s sedežem v MOM (obvezno dokazilo:
kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska
oziroma potrdila upravne enote ali izpiska
AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da na razpisnem področju kakovostno
delujejo vsaj tri leta in je bilo njihovo delovanje pozitivno ocenjeno s strani strokovne
javnosti;
– da bo program v celoti realiziran v letih
2008–2010;
– da imajo zagotovljene prostorske pogoje za izvedbo predlaganega programa;

Št. 41001-62/2008
Ob-5166/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – uradno prečiščeno besedilo), ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št.
93/05), Pravilnikom o strokovnih komisijah
(Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05)
in Odlokom o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2008 (MUV, št. 4/08), objavlja
Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: MOM)
javni razpis
za izbor programov v javnem interesu
na področju kulture, ki jih bo v letih
2008–2010 sofinancirala Mestna občina
Maribor
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je eno do triletno sofinanciranje javnih kulturnih programov (v
nadaljevanju: programov), ki bodo v letih
2008–2010 izvedeni na območju MOM. Izvajalci javnih kulturnih programov so nevladne in zasebne kulturne organizacije
s statusom pravne osebe, katerih kulturni
program je po vsebini in obsegu zaključena
celota in je v javnem interesu do te mere, da
ga država ali lokalna skupnost financira na
primerljiv način kot javni zavod.
Razpis se nanaša na sofinanciranje programov na naslednjih področjih:
A) neformalni kulturni programi;
B) nove kulturne prakse;
C) kulturna ustvarjalnost mladine;
D) vrhunski umetniški programi;
E) nekomercialna medijska dejavnost;
F) časopisno založniška dejavnost;
G) neprofitna knjižna dejavnosti.
2. Cilji razpisa
Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih javnih kulturnih programov, katerih dosedanje delovanje je bilo po kvalitativnih
in kvantitativnih kriterijih v strokovni in širši
javnosti ovrednoteno kot vrhunsko oziroma
kakovostno ter uspešno, obsežno in konsistentno, njihovi programi dela pa vključujejo
cilje in prioritete kulturne politike, navedene
v nadaljevanju.
MOM bo programe na vseh razpisnih področjih v letih 2008–2010 podpirala v skladu
z naslednjimi dolgoročnimi cilji in prioritetami:
– spodbujanje celovitih in vsebinsko zaokroženih programov in s tem trajnejšega
zadovoljevanja kulturnih potreb;
– spodbujanje in zagotavljanje dostopnosti raznovrstne, kakovostne in zahtevnejše
umetniške, založniško knjižne in medijske
produkcije na območju MOM;
– spodbujanje programov, ki se sistematično posvečajo kulturni vzgoji in vključujejo
mlade ustvarjalce;
– spodbujanje deficitarnih kulturnih
praks, ki se ne izvajajo v okviru javnih služb,
ali se izvajajo v manjšem obsegu;
– spodbujanje kulturnih praks, ki s svojim
neformalnim delovanjem posredujejo kulturne dobrine izven institucij v urbanem prostoru ali pa v soodvisnosti z njim;
– podpiranje programov, ki se vključujejo
v mednarodni prostor in s tem prispevajo
k promociji Maribora v tujini in splošnem
kulturnem razvoju MOM;

– povečanje dostopnosti kulturnih dobrin
občinstvu na območju MOM.
3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot
društvo, zasebni zavod, ustanova ali druga
nevladna organizacija in kot gospodarske
organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih.
Organizacije posebnega pomena so
pravne osebe, ki zagotavljajo kulturne dobrine v takšni kvaliteti in obsegu, da njihovo
delovanje pomeni javno korist in imajo zaradi tega priznan poseben status pristojnih
ministrstev, uradov, strokovnih in stanovskih
organizacij ipd. (društva, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, programi
posebnega pomena, priznan status Urada
za mladino za področje kulturnega delovanja ipd.)
Program je po vsebini, zasnovi in obsegu
zaključena celota, ki je v celoti in v svojih
delih dostopen javnosti, ustreza umetniškim,
kulturno političnim, strokovnim in drugim kriterijem in ga izvajalec izvaja skozi vse leto
ali kontinuirano več let.
Odgovorna oseba predlagatelja programa je odgovorni nosilec programa, ki zastopa, predstavlja in vodi organizacijo.
Predlagatelj lahko prijavi program le na
enem razpisnem področju kot osnovnem
programskem področju. Osnovno programsko področje je tisto razpisno področje, ki
po mnenju predlagatelja najbolj opredeljuje
kulturno dejavnost, ki jo izvaja, in sicer po
obsegu in vrsti dejavnosti.
Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznih programov s strani MOM ne sme
presegati 50% predvidenih stroškov. Izbrani izvajalec je upravičen za sofinanciranje programa za naslednje vrste stroškov:
programskih materialnih stroškov, splošnih
stroškov delovanja in stroškov dela. Gospodarske organizacije niso upravičene do sofinanciranja splošnih stroškov delovanja in
stroškov dela zaposlenih.
Izbrani programi se lahko financirajo za
obdobje enega, dveh ali treh let. Osnova za
določitev obdobja sofinanciranja so priloženi točno specificirani vsebinski in finančni načrti za posamezna leta. Predlagatelj
ima pravico kandidirati za eno, dve ali triletno financiranje. Višina financiranja večletnih programov bo za vsako nadaljnje leto
opredeljena z dodatkom k osnovni pogodbi
v skladu s sprejetim vsebinskim in finančnim
načrtom dela in proračunskimi zmožnostmi
MOM.
Neupravičeni stroški programa vedno
predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec.
Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje
s strani MOM, so sestavljeni izključno iz
upravičenih stroškov, navedenih v razpisni
prijavi predlagatelja.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega programa, kot so prikazane v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki
= prihodki).
4. Obrazložitev razpisnih področij
A) neformalni kulturni program temelji na
podpori neinstitucionalni kulturi in načrtovanju, spremljanju ter spodbujanju deficitarnih kulturnih praks v Mestni občini Maribor.
V prvi vrsti gre za programe, ki delujejo
izven institucij v tako imenovanem subkulturnem okolju ali v soodvisnosti z njim, za
njihovo dejavnost pa je značilna multikul-
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– da bodo svoje programe izvedli na območju MOM;
– da so v zadnjih treh letih vsako leto
prejeli sredstva za programe oziroma akcije
in projekte iz proračuna MOM ali države;
– da je prijavitelj svoje morebitne pogodbene dolžnosti do MOM v zadnjih petih letih
izpolnjeval skladno z medsebojnimi obveznostmi;
– da zaprošeni znesek ne presega 50%
celotne predvidene vrednosti posameznega
programa;
– da prijavitelj prijavi program le na eno
razpisno področje;
– da za program prijavitelja ni podal vloge tudi drugi prijavitelj;
– da prijavitelj nima omejitve poslovanja
na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04).
Zahtevane pogoje za obdobje sofinanciranja za katero kandidirajo, predlagatelji
izkažejo s priloženimi vsebinskimi in finančnimi načrti za vsako leto posebej. MOM si
pridržuje pravico, da v primeru izbora za
posamezni program predlaga tudi krajše obdobje sofinanciranja od predlaganega.
5.2. Odstop od sklenitve pogodbe, razveza pogodbe in povračilo sredstev
V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa, lahko MOM
spremeni odločitev ter z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa,
dela programa, prijavitelj ni oddal končnega
poročila za tekoče leto) razveže že sklenjeno večletno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja sredstev do dneva vračila.
5.3. Spremembe programov
Predlagatelji, katerih programi bodo
izbrani za večletno sofinanciranje, lahko
spremembe programov, do katerih je prišlo zaradi upravičenih razlogov, predlagajo
najkasneje do 28. februarja za tekoče leto,
vendar pod pogojem, da predlagane spremembe ne pomenijo bistvenega vsebinskega odstopanja od odobrenega programa,
oziroma se nanašajo na razpisno področje,
na katero je bil program prijavljen. Morebitne
odobrene spremembe ne predstavljajo dodatnih finančnih obveznosti za MOM.
6. Razpisni kriteriji
Kriteriji za izbiro projektov so:
1. izvirnost in vsebinska zaokroženost
programa v smiselno celoto, iz katere je razvidna osnovna rdeča nit;
2. kakovost predstavitve, utemeljitve
in obrazložitve programa (vsebina, oblika,
cilji, učinki);
3. ugled predlagatelja programa (organizacija posebnega statusa in dosedanje
delo na razpisnem področju v zadnjih treh
letih);
4. reference avtorjev in posameznikov
ki so vključeni v izvedbo programa na nacionalni ravni in/ali v mednarodnem merilu
(ne velja za področje C) oziroma udeležba
mladih ustvarjalcev pri produkciji in postprodukciji posameznih programskih enot (velja
samo za področje C);
5. izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in prispevek k razvoju in promociji razpisane dejavnosti na nacionalni
in/ali mednarodni ravni;
6. predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;
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7. dopolnjevanje in zaokroževanje
programske ponudbe na področju MO Maribor;
8. realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt, ki predvideva tudi delež
drugih virov;
9. nekomercialna naravnanost programa.
7. Uporaba kriterijev in postopek odločanja o vlogah
7.1. Strokovna komisija bo pravočasne in
popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, obravnavala na podlagi razpisnih kriterijev.
7.2. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in so sestavni del prijavnega
obrazca.
Število točk za posamezni razpisni kriterij
je 0 točk (neustrezno), 5 točk (dobro) ali 10
točk (odlično). Najvišje možno število prejetih točk za posamezni program je 90 točk.
V sofinanciranje bodo predlagani tisti
programi predlagateljev, ki bodo v postopku
izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
7.3. Število odobrenih programov za posamezno razpisno področje je odvisno od:
– števila prejetih točk in
– presoje strokovne komisije o številu
izvedljivosti programov glede na njihovo finančno konstrukcijo in obsegom razpisanih
sredstev.
7.4. Višina odobrenih sredstev za program je odvisna od:
– skupne višine prejetih točk za posamezen program,
– obsega in zahtevnosti programa, pri
čemer med izbranimi programi predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih
točk.
7.5. Na podlagi predloga strokovne komisije župan izda odločbo, s katero določi, katere kulturne programe se sprejme v financiranje ter v kakšnem deležu in katere ne.
8. Višina razpoložljivih sredstev
Višina vseh razpoložljivih sredstev namenjenih za predmet programskega razpisa
na področju kulture za leto 2008 je 273.000
EUR.
Višina razpisne vrednosti po razpisnih
področjih znaša:
– za programe A, B, C in D 190.000
EUR,
– za program E 23.000 EUR,
– za programa F in G 60.000 EUR.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za programe v letih 2009 in 2010 znaša
toliko, kot znaša vrednost razpoložljivih
sredstev za programe v letu 2008, ob upoštevanju letnega proračunskega indeksa za
področje kulture v proračunu MOM za leti
2008 in 2009, pri čemer se sredstva, za
katere je potekla pogodbena obveznost ponovno javno razpišejo.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe morajo biti porabljeni v proračunskih letih 2008, 2009 in 2010 in sicer
do konca tekočega leta. Izbrani izvajalci programov, s katerimi bo sklenjena večletna
pogodba bodo za vsako leto posebej pozvani k predložitvi podrobnejšega programa
dela. Vsebina in obseg programa za vsako
naslednje leto bosta opredeljena v dodatku
k osnovni pogodbi.
MO Maribor bo z izbranim predlagateljem programa sklenila pogodbo o sofinan-

ciranju programa v obdobju za katerega je
bil odobren.
10. Razpisni rok: razpis se začne 6. 6.
2008 in zaključi 7. 7. 2008.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec z navedbo obveznih
prilog;
– izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev;
– vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta.
Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis predložiti naslednjo
dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano in žigosano izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev,
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu,
– žigosan in podpisan vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo na Uradu za kulturo in mladino MOM,
Slovenska ulica 40, Maribor, med uradnimi
urami (ponedeljek, torek in četrtek od 8. do
15. ure, sreda od 8. do 17. ure in petek od
8. do 13 ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani MOM http://www.
maribor.si (razpisi).
12. Oddaja in dostava predlogov
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
12.2. Predlagatelji pošljejo svoje predloge v zaprtih kuvertah (priporočeno s povratnico) na naslov: Mestna občina Maribor,
Urad za kulturo in mladino, Slovenska 40,
2000 Maribor, z obveznim pripisom na sprednji strani »Ne odpiraj – Za programe v javnem interesu v kulturi 2008–2010«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja.
12.3. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji razpisa in
razpisne dokumentacije.
12.4. Dopolnjevanje vlog: predlagatelj
lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku
na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer
kot priporočeno pošiljko s povratnico v zaprti
ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: Programi v javnem
interesu v kulturi 2008–2010« – z obvezno
navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka (7. 7. 2008) ne bo več možno.
12.5. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do 7. 7.
2008, o čemer priča poštni žig.
12.6. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in
so našteti v točki 10 in ni poslana na način
kot je to zahtevano v točki 11 (velja tudi za
dopolnitve vlog).
12.7. Za neupravičeno osebo se šteje
tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot je to navedeno v točki 4.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
13.1. Odpiranje vlog se bo pričelo 14. 7.
2008 ob 10. uri v prostorih Urada za kulturo
in mladino MOM.
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13.2. MOM bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo predlagatelja, ki:
– je ni vložila upravičena oseba;
– ni pravočasna;
– ni popolna.
13.3. Pristojni uslužbenec MOM bo najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka
odpiranja vlog obvestil predlagatelje programov o predlogu strokovne komisije in strokovne službe z določitvijo roka, do katerega
bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. MOM bo izbrala
predloge za sofinanciranje programov po
postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05). in največ do vrednosti,
določenih s proračunom MOM.
14. Informacije v zvezi z razpisom: dodatna informacije v zvezi z razpisom dobite
v Sektorju za kulturo Urada za kulturo in
mladino, Slovenska 40, 2000 Maribor, tel.
22-01-291 (Bojan Labovič) in tel. 22-01-306
ali e-pošta: judita.polegeg@maribor.si (Judita Polegeg).
Mestna občina Maribor

sodobne tehnologije, oziroma ne temeljijo
na tradicionalnih načinih izražanja in uporabi
materialov.
D) Intermedijske umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo, postprodukcijo in organizacijo dogodkov na
področju umetniških praks, ki v ustvarjalnem
aktu uporabljajo informacijsko tehnologijo,
robotiko, medmrežje, kibernetiko, teleprezenco, virtualno resničnost, multimedijskost
in tako imenovano »razširjeno telesnost«
in se po zvrsti delijo na interaktivni performans, interaktivno (avdio, video itd.) instalacijo, spletno umetnost in urbano javno
intervencijo.
E) Knjiga
Projektni razpis obsega izdajo izvirnih
leposlovnih, esejističnih in kritiških del s področja kulture, izdajo izvirnih del iz humanističnih ved, še posebej del o literaturi, umetnosti in kulturi in izvedbo projektov oziroma
dogodkov, ki bistveno vplivajo k razvijanju
bralne kulture ter uveljavitvi in promociji literarne ustvarjalnosti.
F) Avdiovizualno ustvarjanje
Projektni razpis obsega produkcijo
ustvarjalnih dokumentarnih filmskih in video
izdelkov, televizijsko in radijsko umetniško
ustvarjanje ter izvedbo projektov oziroma
dogodkov, ki bistveno vplivajo k uveljavitvi
in promociji avdiovizualne kulture, katera ne
temelji zgolj na informativnem, razvedrilnem
in propagandnem kontekstu.
G) Kulturna dediščina
Projektni razpis obsega produkcijo in
postprodukcijo razstav premične kulturne
dediščine in arhivskega gradiva ter izvedbo projektov oziroma dogodkov, ki bistveno
prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine
tako v smislu strokovne podpore kot popularizacije.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1. Kot predlagatelji projektov se na ta
razpis lahko prijavijo:
– nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe ali s statusom samostojni podjetniki, registrirani za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti
ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji s sedežem v Mestni občini Maribor;
– izvajalci javne službe, ki imajo sedež
v Mestni občini Maribor in katerih prijavljeni
projekti niso načrtovani in financirani s strani
ustanovitelja v sklopu njihovih rednih dejavnosti;
– samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v razvid Ministrstva za kulturo RS in
imajo stalno prebivališče v Mestni občini
Maribor;
– posamezniki, ki so samostojni avtorji
projekta, kateri je predmet prijave in imajo
stalno prebivališče v Mestni občini Maribor.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
prijavitelj izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da bo prijavljeni projekt v celoti izvedel
v letu 2008;
– da je prijavitelj svoje morebitne pogodbene dolžnosti do MOM v zadnjih petih letih
izpolnjeval skladno z medsebojnimi obveznostmi;
– da zaprošeni znesek ne presega 70%
celotne predvidene vrednosti posameznega
projekta;
– da prijavitelj na posamezno razpisno
področje ne prijavlja več kot 5 prijav;
– da za projekt prijavitelja ni podal vloge
tudi drugi prijavitelj;
– da je vsebina projekta prijavljena samo
enkrat;

Št. 41001-62/2008
Ob-5167/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo)
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 93/05), Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) in Odlokom o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2008 (MUV, št.
4/08), objavlja Mestna občina Maribor, Ul.
heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: MOM)
javni razpis
za sofinanciranje akcij in projektov na
področju kulture, ki jih bo v letu 2008
sofinancirala Mestna občina Maribor
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje:
– kulturnih akcij in projektov (v nadaljevanju: projektov), ki bodo v letu 2008 izvedeni na območju MOM,
– kulturnih akcij in projektov (v nadaljevanju: projektov), ki bodo v letu 2008 izvedeni izven območja MOM, če so njihovi
prijavitelji oziroma izvajalci že uveljavljeni
domači avtorji s stalnim prebivališčem oziroma sedežem na območju MOM.
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
A) uprizoritvene umetnosti;
B) glasbene umetnosti;
C) vizualne umetnosti;
D) intermedijske umetnosti;
E) knjiga;
F) avdiovizualno ustvarjanje;
G) kulturna dediščina.
2. Cilji razpisa
MOM bo projekte na vseh razpisnih področjih v letu 2008 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
– spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, vizualne, intermedijske,
knjižne in avdiovizualne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOM;
– spodbujanje izvirnih in kakovostnih
projektov na področju kulturne dediščine;
– podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOM in ki pomembno prispevajo k razvoju MOM na področju kulture;

– povečanje dostopnosti kulturnih dobrin
občinstvu na območju MOM;
– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOM.
3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
3.1. Pomen izrazov:
– Nevladne in zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod, ustanova ali
druga nevladna organizacija in kot gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih
področjih.
– Izvajalci javne službe so javni zavodi,
skladi in agencije, ki delujejo na razpisanih
področjih in so nosilci javnega interesa na
podlagi ustanovitvenega akta države oziroma lokalne skupnosti.
– Posamezniki so avtorji kulturnih projektov na posameznih razpisnih področjih.
– Samozaposleni v kulturi so fizične osebe, ki samostojno delujejo na razpisnih področjih in so vpisani v razvid pri ministrstvu,
pristojnem za kulturo.
– Projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in
obsegu zaključena celota (gledališka predstava, koncert, razstava, instalacija, dokumentarni film, izdaja knjige ipd.), ki se sklada z javnim interesom ter bo v celoti izveden
v letu 2008. Vsebino in celotni obseg projekta je moč razbrati iz izpolnjene prijavne
dokumentacije.
– Odgovorna oseba predlagatelja projekta je odgovorni nosilec projekta, ki zastopa,
predstavlja in vodi organizacijo, oziroma
posameznik v vlogi avtorja, če je sam prijavitelj.
3.2. Upravičenost stroškov
Predlagatelj lahko na vsako posamezno
področje poda največ 5 prijav. Zaprošeni
znesek sofinanciranja posameznih projektov s strani MOM ne sme presegati 70%
predvidenih stroškov.
Neupravičeni stroški projekta vedno
predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec.
Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje
s strani MOM, so sestavljeni izključno iz
upravičenih stroškov, navedenih v razpisni
prijavi predlagatelja.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih
v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
4. Obrazložitev razpisnih področij:
A) Uprizoritvene umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo, postprodukcijo in organizacijo dogodkov na
področju dramskega, lutkovnega, glasbenega, ambientalnega in pouličnega gledališča, sodobnega plesa in eksperimentalnih
ter raziskovalnih gledaliških praks, ki lahko
tudi črpajo iz drugih področij ustvarjanja.
B) Glasbene umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo in postprodukcijo koncertov, koncertnih ciklov in
dogodkov na področju klasične, etno in sodobne glasbe, glasbeno, baletno, glasbeno
scensko, zborovsko in folklorno ustvarjanje
ter neprofitno glasbeno založništvo.
C) Vizualne umetnosti
Projektni razpis obsega organizacijo razstav, razstavnih ciklov in ostalih dogodkov
s področja tradicionalnih zvrsti kot so slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, arhitektura in oblikovanje, vključno s stripom, scenografijo in kostumografijo, kot tudi novejše
ustvarjalne prakse, ki vključujejo uporabo
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– da prijavitelj nima omejitve poslovanja
na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04).
5.2. Na razpis se lahko izjemoma prijavijo
tudi predlagatelji, ki nimajo sedeža v Mestni
občini Maribor, če izpolnjujejo druge pogoje
iz prejšnje točke, pod pogojem:
– da njihovi projekti predstavljajo poseben kulturni ali zgodovinski pomen za Mestno občino Maribor in
– bodo izvedeni na njenem območju.
5.3. Odstop od sklenitve pogodbe, razveza pogodbe in povračilo sredstev: v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogojev in po že izdani dokončni odločbi
o izboru projekta, lahko MOM spremeni odločitev ter z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih
obveznosti (nerealizacija projekta) v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
6. Razpisni kriteriji
Kriteriji za izbiro projektov so:
1. izvirna zasnova projekta, ustvarjalni pristop in celovitost ter zaokroženost
projekta;
2. kakovost predstavitve, utemeljitve
in obrazložitve projekta (vsebina, oblika, cilji, učinki);
3. ugled predlagatelja in avtorja ter
posameznikov, ki so vključeni v izvedbo
projekta na nacionalni ravni in/ali v mednarodnem merilu;
4. izkazovanje ciljev, ki presegajo
lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali
v mednarodni javnosti;
5. dopolnjevanje in zaokroževanje
programske ponudbe na področju MOM;
6. realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt;
7. nekomercialna naravnanost projekta.
7. Uporaba kriterijev in postopek odločanja o vlogah:
7.1. Strokovne komisije bodo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki
izpolnjujejo z razpisom določene pogoje,
obravnavala na podlagi razpisnih kriterijev.
7.2. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in so sestavni del prijavnega
obrazca.
Število točk za posamezni razpisni kriterij
je 0 točk (neustrezno), 5 točk (dobro) ali 10
točk (odlično).
Najnižji seštevek točk za posamezni projekt, ki pomeni uvrstitev v izbor je 150 točk.
Najvišje možno število prejetih točk za posamezni projekt je 210 točk.
7.3. Za sofinanciranje bodo izbrani tisti
projekti predlagateljev, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje iz 5. točke tega razpisa
in bodo v postopku ocenjevanja glede na
zgoraj navedene kriterije zbrali večje število
točk, vendar najmanj 150 točk od možnih
210 točk.
7.4. Višina odobrenih sredstev za projekt
je odvisna od:
– skupne višine prejetih točk za posamezen projekt,
– obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer med izbranimi projekti predlagateljev ni
primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk,
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– števila projektov, uvrščenih na seznam
odobrenih projektov.
7.5. Na podlagi predloga strokovne komisije župan izda odločbo, s katero določi
katere kulturne projekte se sprejme v financiranje ter v kakšnem deležu in katere ne.
8. Višina razpoložljivih sredstev: višina
razpoložljivih sredstev namenjenih za predmet projektnega razpisa na področju kulture
je 222.186 EUR.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008, skrajni rok za predložitev končnega zahtevka za izplačilo je
15. december 2008.
MOM bo z izbranim predlagateljem
projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2008. V primeru, da bo
predlagatelj izbran za sofinanciranje več
projektov z istega razpisnega področja, bo
MOM s predlagateljem sklenila enotno pogodbo, ki bo obsegala vse projekte, sprejete
v sofinanciranje.
10. Razpisni rok: razpis se začne 6. 6.
2008 in zaključi 7. 7. 2008.
11. Razpisna dokumentacija
11.1 Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec za posamezno razpisno področje z opredelitvijo razpisnega
področja in navedbo obveznih prilog;
– izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev;
– vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta.
11.2. Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano in žigosano izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev,
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu,
– žigosan in podpisan vzorec pogodbe.
11.3. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo na Uradu za kulturo in mladino MOM,
Slovenska ulica 40, Maribor, med uradnimi
urami (ponedeljek, torek in četrtek od 8. do
15. ure, sreda od 8. do 17. ure in petek od
8. do 13 ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani MOM http://www.
maribor.si (razpisi).
12. Oddaja in dostava predlogov:
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnih prijavnih obrazcih za posamezno
razpisno področje in mora vsebovati vse
bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če predlagatelj prijavlja projekte na različna razpisna področja, mora prijave za
vsako posamezno področje podati v ločeni
kuverti in zraven predložiti popolno razpisno
dokumentacijo.
12.2. Predlagatelji pošljejo svoje predloge v zaprtih kuvertah (priporočeno s povratnico) na naslov: Mestna občina Maribor,
Urad za kulturo in mladino, Slovenska 40,
2000 Maribor, z obveznim pripisom na sprednji strani »Ne odpiraj – Za akcije in projekte v kulturi 2008« – in z obvezno navedbo
razpisnega področja (npr. A) Uprizoritvene
umetnosti ipd. – odvisno od tega, za katero razpisno področje predlagatelj oddaja
vlogo).

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja.
12.3. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji razpisa in
razpisne dokumentacije.
12.4. Dopolnjevanje vlog
Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le
v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko s povratnico v zaprti ovojnici z oznako
na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna
vloga: Akcije in projekti v kulturi« – z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev
nanaša.
Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka (7. 7. 2008) ne bo več možno.
12.5. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do 7. 7.
2008, o čemer priča poštni žig.
12.6. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in
so našteti v točki 10 in ni poslana na način
kot je to zahtevano v točki 11 (velja tudi za
dopolnitve vlog).
12.7. Za neupravičeno osebo se šteje
tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot je to navedeno v točki 4.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
13.1. Odpiranje vlog se bo pričelo 14. 7.
2008 ob 10. uri, v prostorih Urada za kulturo
in mladino Mestne občine Maribor.
13.1. MOM bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo predlagatelja, ki:
– je ni vložila upravičena oseba;
– ni pravočasna;
– ni popolna.
13.2. Pristojni uslužbenec MOM bo najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka
odpiranja vlog obvestil predlagatelje projektov o predlogu področne strokovne komisije in strokovne službe z določitvijo roka, do
katerega bo imel predlagatelj možnost, da
se o predlogu komisije pisno izjavi. MOM
bo izbrala predloge za sofinanciranje projektov po postopku, ki ga določa Pravilnik
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in največ do
vrednosti, ki jih omogoča proračun MOM
za leto 2008.
14. Informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite
v Sektorju za kulturo Urada za kulturo in
mladino, Slovenska 40, 2000 Maribor, tel.
22-01-291 (Bojan Labovič) in tel. 22-01-306
ali e-pošta: judita.polegeg@maribor.si (Judita Polegeg).
Mestna občina Maribor
Št. 352-18/2008-1
Ob-5180/08
Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07) ob uporabi določb Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in
18/04), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04
in 34/04) in Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list, RS, št. 24/06 – UPB
in 105/06) objavlja
javni razpis
za oddajo tržnega stanovanja v najem
za določen čas
1. Predmet oddaje:
– štirisobno stanovanje v drugem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ul. Vil-
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ka Kledeta 5 v Postojni, s površino 89,10 m2
za izhodiščno najemnino 360 EUR.
Stanovanje je vseljivo takoj in se oddajajo za dobo petih let z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe. Varščina za najem
znaša tri mesečne najemnine, plačati pa jo
je potrebno pred vselitvijo. Varščina se po
poteku najemnega razmerja najemniku vrne
pod pogoji, ki jih natančneje določa najemna
pogodba.
Izhodiščna najemnina za stanovanja je
določena na podlagi Uredbe o metodologiji
za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list
RS, št. 131/03 in 142/04).
2. Razpisni pogoji
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
prosilci, da so upravičeni do dodelitve profitnega stanovanja po tem razpisu so:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– stalno prebivališče na območju Občine
Postojna,
– dohodku prosilčevega gospodinjstva
morajo v letu dni pred objavo tega razpisa
presegati odstotke dohodkov, ki jih za oprostitev plačila lastne udeležbe in varščine
predvideva v 9. členu Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list
RS, št. 14/04 in 34/04).
3. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov:
3.1. Interesenti za najem stanovanja morajo k vlogi na razpis priložiti:
– podatke o najemniku in osebah, ki
bodo z njim uporabljale stanovanje,
– višino ponujene najemnine,
– potrdilo o skupnem neto dohodku za
obdobje 1 leta pred razpisom,
– potrdilo o izplačanih zadnjih treh neto
plačah zase in za vse bodoče uporabnike.
3.2. Kriteriji za izbiro: v primeru, da bo
interesentov za najem posameznega stanovanja več, bodo pri oddaji stanovanja poleg
splošnih pogojev (državljanstvo RS, stalno
bivanje v občini Postojna) upoštevani še
višina ponujene najemnine in materialno
stanje vlagatelja in bodočih uporabnikov, ki
bodo skupaj z njim uporabljali stanovanje,
pri čemer imajo prednost tisti vlagatelji, pri
katerih predstavlja višina profitne najemnine
manjši delež v družinskem dohodku.
4. Oddaja vloge
Zainteresirani lahko dvignejo obrazec
vloge na razpis v sprejemno-informacijski
pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali na splet
ni strani www.postojna.si med aktualnimi
razpisi.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane
do vključno petka, 13. 6. 2008 do 12. ure
na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna, s pripisom (Javno zbiranje
ponudb – oddaja tržnega stanovanja).
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v roku 8 dni dopolni.
Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega
roka, bodo s sklepom zavržene.
5. Oddaja vloge: najugodnejši ponudniki
bodo izbrani najkasneje v roku 15 dni po
izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki
bodo pisno obveščeni najpozneje v roku
15 dni po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Z izbranima ponudnikoma bo sklenjena najemna pogodbe, in
sicer v roku 8 dni od pravnomočnosti sklepa
o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene
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najemne pogodbe v roku, se šteje, da je
odstopil od ponudbe in se najemna pogodba
lahko sklene z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
6. Občina Postojna si pridržuje pravico,
da najemne pogodbe ne sklene z nobenim
ponudnikom.
Občina Postojna
Št. 007-03/2008
Ob-5268/08
Na podlagi 7. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) in Pravilnika
o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Cankova (Uradni list RS, št.
33/03), Občina Cankova objavlja
javni razpis
o sofinanciranju programov na
področju turizma v Občini Cankova
v letu 2008
Predmet razpisa je dodelitev finančnih
sredstev za sofinanciranje programov na
področju turizma v Občini Cankova za leto
2008. Predvidena višina sredstev za ta namen je 4.000,00 EUR.
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov na področju turizma; to
so društva, vaške skupnosti, šole, fizične in
pravne osebe s sedežem v Občini Cankova, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo,
promocijo in izobraževanjem na področju
razvoja turizma. Prijavitelji programa morajo
biti registrirani najmanj eno leto – društva,
imeti morajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov. Sredstva se
lahko dodelijo le za ukrepe, ki se izvajajo na
območju Občine Cankova.
V letu 2008 bo Občina Cankova sofinancirala:
– dejavnost turističnih društev, zvez, skupin, posameznikov v skupni višini 1.500,00
EUR,
– turistične prireditve in akcije v skupni
višini 2.500,00 EUR.
Prijava mora vsebovati:
– namen in naslov izvajanega programa
ali projekta,
– število evidentiranih članov društva,
kluba ali zveze,
– podatke o izvajalcu programa,
– potrdilo o registraciji zveze, društva ali
kluba,
– odgovorno osebo za izvajanje programa,
– kratko predstavitev programa, projekta
s številčnimi podatki o sodelujočih,
– čas izvedbe,
– predvidena poraba sredstev in viri
sredstev.
Prijavi je potrebno predložiti potrdilo, da
ima prijavitelj na javni razpis poravnane vse
davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
Za zahtevane podatke bodo pripravljeni
določeni obrazci, ki jih je mogoče dvigniti
na sedežu Občine Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova.
Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 30. 6. 2008. Vloge za
prijavo na javni razpis pošljite na naslov:
Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova, s pripisom »Javni razpis – turizem«.
Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega
razpisa župan na predlog odbora pristojnega
za turizem. Izbrani ponudniki bodo o dodelitvi
sredstev obveščeni najpozneje v tridesetih
dneh po končanem javnem razpisu. Z izbra-
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Št. 007-03/2008
Ob-5269/08
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 7. člena statuta
Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07
in Pravilnika o financiranju športa v Občini
Cankova (Uradni list RS, št. 21/03) Občina
Cankova objavlja
javni razpis
o sofinanciranju programov športa
v Občini Cankova v letu 2008
Predmet razpisa je dodelitev finančnih
sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Cankova za leto 2008. Predvidena višina sredstev za ta namen je 8.000,00
EUR.
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov na področju Občine Cankova, in sicer:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev,
– šolske in vzgojno-varstvene organizacije.
V letu 2008 bodo sofinancirani naslednji
programi:
– šport predšolskih in šoloobveznih
otrok,
– šport v društvih in klubih, ki ima značaj
športno-rekreativne vadbe,
– kakovostni in vrhunski šport, ki ima
značaj rednega športnega treniranja,
– šport invalidov,
– večje športne prireditve,
– investicije in investicijsko vzdrževanje
športnih objektov.
Izvajalci programov morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o registraciji zveze, društva ali
kluba,
– zapisnik o opravljeni skupščini oziroma
občnem zboru zveze, društva ali kluba,
– poročilo o delu v letu 2008,
– program dela za leto 2009,
– število članov, ki jih vključujejo.
Predlagatelji programov morajo posredovati v prijavi na razpis natančen opis programa s predvidenim številom vključenih
udeležencev, krajem izvajanja in določenim
urnikom ter za posamezno tekmovanje tudi
tekmovalni sistem. Vsak posredovan program mora biti finančno ovrednoten z navedenimi viri sofinanciranja.
Za posamezne zahtevane podatke bodo
pripravljeni določeni obrazci, ki jih je mogoče dvigniti na sedežu Občine Cankova,
Cankova 25, 9261 Cankova.
Ponudba programov s področja športa
mora biti izdelana na predpisanih obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije z zahtevanimi prilogami. Upoštevajo se
samo popolne prispele prijave na razpis.
Rok za prijavo programov je 30. 6. 2008.
Vloge za prijavo na javni razpis pošljite
na naslov: Občina Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova, s pripisom »Javni razpis
– šport«.
Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi kriterijev in meril za sofinanciranje športa v Občini Cankova. Sklep o izbiri
sprejme na podlagi javnega razpisa župan
na predlog odbora pristojnega za šport. Izbrani ponudniki bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni najpozneje v tridesetih dneh po
končanem javnem razpisu. Z izbranimi iz-
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vajalci sklene pogodbe o sofinanciranju programov župan Občine Cankova.
Občina Cankova
Št. 007-03/2008
Ob-5270/08
Na podlagi 3. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 75/94), 7. člena Statuta
Občina Cankova (Uradni list RS, št. 32/07)
in Pravilnika o financiranju kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 21/03),
Občina Cankova objavlja
javni razpis
o sofinanciranju kulturnih programov
in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Cankova v letu 2008
Predmet razpisa je dodelitev finančnih
sredstev za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Cankova za leto 2008. Predvidena
višina sredstev za ta namen je 3.000,00
EUR.
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti na področju
Občine Cankova. To so kulturna društva
in druga društva, ki imajo v okviru svojih
dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
kulturne zveze, javni zavodi, ustanove in
posamezni kulturni ustvarjalci in imajo sedež na območju Občine Cankova; so registrirani za opravljanje programov na področju kulture oziroma da s svojim dosedanjim
delom izkazujejo pričakovano kakovost;
imajo zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske možnosti za
uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti; imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo
v skladu z zakonom o društvih; ter redno
letno dostavljajo občini podatke o članstvu,
poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih uspehih-rezultatih.
V letu 2008 bo Občina Cankova sofinancirala:
– dejavnost kulturnih društev, zvez, skupin in posameznikov,
– prostočasne kulturne aktivnosti izven
šolskega, vzgojno-izobraževalnega programa,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije ter dejavnosti na področju varovanja kulturne dediščine,
– druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
Prijava mora vsebovati:
– namen in naslov izvajanega programa
ali projekta,
– število evidentiranih članov društva,
kluba ali zveze,
– podatke o izvajalcu programa,
– potrdilo o registraciji zveze, društva ali
kluba,
– odgovorno osebo za izvajanje programa,
– kratko predstavitev programa, projekta
s številčnimi podatki o sodelujočih,
– čas izvedbe,
– predvidena poraba sredstev in viri
sredstev.
Za zahtevane podatke bodo pripravljeni
določeni obrazci, ki jih je mogoče dvigniti
na sedežu Občine Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova.
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Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 30. 6. 2008. Vloge za
prijavo na javni razpis pošljite na naslov:
Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova, s pripisom »Javni razpis – kultura«.
Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega razpisa župan na predlog odbora pristojnega za kulturo. Izbrani ponudniki bodo
o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje
v tridesetih dneh po končanem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene pogodbe
o sofinanciranju programov župan Občine
Cankova.
Občina Cankova
Št. 007-03/2008
Ob-5271/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07)
in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči
na področju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Cankova (Ur. l. RS, št. 124/07) ter
Odloka o proračunu Občine Cankova za leto
2008 (Ur. l. RS, št. 33/08) objavlja Občina
Cankova
razpis
za dodelitev državnih pomoči na
področju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Cankova za leto 2008
1. Dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja
kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Cankova za leto 2008 v višini 25.250
EUR, in sicer za:
– dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme v okvirni višini 24.250 EUR
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo
– Posodabljanje kmetij
– Urejanje pašnikov
– Urejanje kmetijskih zemljišč
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
4. Pomoč za arondacijo
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju

14.950,00 EUR

500,00 EUR
5.000,00 EUR
1.800,00 EUR
2.000,00 EUR

– dodelitev državnih pomoči – de minimis v okvirni višini 1.000 EUR
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
dopolnilno in nekmetijsko dejavnost
2. Promocija in trženje proizvodov in storitev
3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in
nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva za posamezen ukrep ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale ukrepe.
III. Ukrepi in upravičenci
Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za
državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec
lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene
v obdobju do 20. 11. 2008. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti
z datumom iz tega obdobja.
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo

400,00 EUR
300,00 EUR
300,00 EUR
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Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo
na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijska zemljišča na območju
občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih,
– najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih s sedežem na območju
občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo
hlevov, gospodarskih poslopij in pomožnih
objektov (silosi itd.) na kmetiji ter ureditev
izpustov,
– stroški obnove fasad na kmetijskih
gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi,
gospodarska poslopja, skladišča oziroma
nestanovanjski objekti),
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
(škropilnice itd.),
– stroški opreme, vključno z računalniškimi programi (mlekovodi itd.),
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter
opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže
za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala,
– stroški obresti za kredite za naložbe na
kmetijskem gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za katere se uveljavlja
pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,

imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih
poslov v dotični zavarovalni vrsti.
Bruto intenzivnost pomoči:
– višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov
pred naravnimi nesrečami oziroma za kritje
izgub, ki jih povzročajo neugodne vremenske razmere, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, znaša
10% obračunane zavarovalne premije.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalne premije za
zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami oziroma za kritje izgub, ki jih
povzročajo neugodne vremenske razmere.
Pogoji za pridobitev:
– sklenjena zavarovalna polica,
– zahtevek zavarovalnice za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije s priloženim seznamom upravičencev na podlagi
predhodno sklenjene pogodbe o poslovnem
sodelovanju z občino,
– upoštevanje nacionalne uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
4. Pomoč za arondacijo zaokrožitve
kmetijskih zemljišč
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijske površine na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o upravičenosti arondacije,
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov.
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore
v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
5.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
5.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe,
5.3 na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
5.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo sedež na območju občine ter njihovi člani, so upravičeni do storitev tehnične
podpore iz tega člena,
– izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje so fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za
to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da
je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor
opravljajo te storitve skupine proizvajalcev
ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do
storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje
storitve. Občina z izvajalci sklene pogodbo,
v kateri se opredeli izvedba ukrepa.

– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (odstranjevanje skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, strojne storitve ipd.).
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
objekt (tradicionalna stavba) pa leži na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 60% ali do 75% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi
pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (kmetijska poslopja; kašce, kozolci, skedenj, svinjak, čebelnjak itd.), če naložba ne povzroči
povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
– do 100% upravičenih stroškov za
naložbe namenjene za ohranjanje nepro
izvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),
– do 100% dodatne pomoči za pokritje
izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za ob
novo,
– stroški za izvajanje del.
Pogoji za pridobitev:
– objekt (tradicionalna stavba) ali pro
izvodna sredstva morajo biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi
ministrstvo, pristojno za področje kulture,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Upravičenci do pomoči:
– so nosilci kmetijskih gospodarstev
s stalnim prebivališčem v občini, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
– v imenu upravičencev lahko sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice, ki
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Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva
in jih opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran
prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine,
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250
EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh.
Sofinancirajo se publikacije, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske
podatke o proizvajalcih iz dane regije ali
proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo
zadevni proizvajalci enake možnosti, da so
predstavljeni v publikaciji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov.
2. Dodelitev državnih pomoči de minimis
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za razvoj
kmetijstva in podeželja na območju občine
Cankova, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Cankova za leto 2008 v okvirni višini
1.000 EUR:
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost
400,00 EUR
2. Promocija in trženje proizvodov in storitev
300,00 EUR
3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja
300,00 EUR
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let, in sicer ne glede na
to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
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Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep do 100% upravičenih stroškov.
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.
III. Upravičenci
Upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih
gospodarstev in njihovi družinski člani, ki
se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov
ter z nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskih
gospodarstvih.
IV. Ukrepi
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo
objekta za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov,
– stroški obresti kreditov za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali je v postopku
registracije,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč, z datumom opravljene storitve do
20. 11. 2008,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti.
2. Promocija in trženje proizvodov in storitev
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč z datumom opravljene storitve do
20. 11. 2008.
3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijski-

mi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za
strokovne oglede povezane z dopolnilnimi
in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih
za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih
z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih pro
izvodov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve do 20. 11. 2008.
IV. Rok in način prijave
Rok za oddajo vloge je do vključno
20. 11. 2008.
Vloga je na voljo na sedežu uprave Občine Cankova. Vloga se vloži neposredno
v sprejemni pisarni Občine Cankova ali pa
se pošlje na naslov: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova.
V. Obravnava vloge
Zbrane vloge bo obravnavala komisija,
ki jo imenuje župan. Komisija po vrstnem
redu oddaje popolnih vlog opravi pregled
vlog. Oceni jih na podlagi pogojev in meril iz
javnega razpisa ter pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga predloži županu. Na
podlagi predloga komisije izda župan sklepe
o izboru prejemnikov sredstev in v obrazložitvi utemelji svojo odločitev.
Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8
dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
ne dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno
dopolnjene pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo na Občino Cankova v roku 15 dni od
prejema sklepa.
VI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
ali navajanja neresničnih podatkov, mora
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na Občinski upravi Občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova ali na
tel. 02/540-93-74, kontaktna oseba Andrej
Šinko.
Občina Cankova
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Javne dražbe
Ob-5069/08
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi, na podlagi 19. in
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) ter v skladu z Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.
II. Predmet javne dražbe: dve garaži v
izmeri 41,76 m2 na parc. št. 334, k.o. Radlje
ob Dravi, ki predstavljata 2/3 lastniškega
deleža.
III. Nepremičnina, opredeljena v II. točki te objave, bo naprodaj na javni dražbi,
ki bo v četrtek, dne 19. 5. 2008 ob 9. uri,
v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba
313/III.
IV. Izklicna cena: izklicna cena za 2/3
lastniškega deleža, to je dve garaži, znaša
10.356,98 EUR oziroma za 1/3 lastniškega
deleža, to je ena garaža, 5.178,49 EUR.
V. Pogoji javne dražbe
Dražitelji morajo najkasneje eno uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo z navedbo predmeta oziroma deleža
predmeta javne dražbe in priložiti:
– Potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine in priloženo številko
lastnega osebnega računa oziroma TR za
primer vračila varščine.
– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
ter izpisek iz registra pravnih oseb oziroma
priglasitveni list pri DURS (velja za pravne
osebe in s.p. – dokumenta ne smeta biti starejša od 30 dni od datuma dražbe).
– Fotokopijo osebnega dokumenta (velja
za fizične osebe).
– Davčno številko oziroma ID številko za
DDV.
– Matično številko (pravne osebe, s.p.)
oziroma EMŠO.
– Pisno in notarsko overjeno pooblastilo
v primeru, da pravna ali fizična oseba za
udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno
ali fizično osebo.
Vsak dražitelj mora vključno do 18. 5.
2008 plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščino je potrebno nakazati
na TRR Občine Radlje ob Dravi, številka
01301-0100010958, odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo varščine za javno
dražbo«. Plačana varščina se bo kupcu vračunala v kupnino, drugim dražiteljem, ki na
dražbi ne bodo uspeli, pa bo brezobrestno
vrnjena v osmih dneh po končani dražbi.
VI. Pogodba o prodaji nepremične mora
biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
zaključku dražbe. V primeru, da se kupec, ki
je na dražbi uspel, v 8 dneh od poziva Občine Radlje ob Dravi k podpisu pogodbe ne
odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
zaradi česar mu zapade varščina v korist
Občine Radlje ob Dravi. Plačilo kupnine je
bistvena sestavina pogodbe.

Kupnino za nepremičnino bo kupec moral poravnati v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine
in overitvi pogodbe.
Nakup nepremičnine se opravi po sistemu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Ogled nepremičnine
je možen dne 12. 6. 2008 in 17. 6. 2008 v
času od 11. do 13. ure.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi komisija, imenovana s
strani župana, dražba je ustna,
2. draži lahko tisti, ki je do vključno dne
18. 6. 2008 plačal varščino za nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo,
4. najnižji
znesek
zvišanja
je
200,00 EUR,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,
8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
9. če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno
po pogojih razpisa,
10. dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
11. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe,
12. javna dražba se izvaja v skladu z
Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07).
VIII. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, dolžan
pa je vrniti varščino brez obresti.
IX. Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo
lahko interesenti dobijo na Občinski upravi
Občine Radlje ob Dravi, vsak delovni dan na
tel. 02/887-96-35.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 7133-0038/2007
Ob-5111/08
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38., 39., 40., 41. in
42. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), 109. člena Statuta Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno
prečiščeno besedilo) ter posamičnega programa prodaje nepremičnin, sprejetega na
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7. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, dne 23. 7. 2007, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v k.o. Sevnica
– območje OLN Drožanjska cesta v
Sevnici
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200; faks 07/81-61-210.
2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje so nepremičnine:
– 570/14, sadovnjak v izmeri 898 m²
– 570/15, ekst. sadovnjak v izmeri 901 m²
– 568/50, sadovnjak v izmeri 813 m²
– 568/48, sadovnjak v izmeri 787 m²
– 568/47, sadovnjak v izmeri 798 m²
– 568/46, sadovnjak v izmeri 782 m²
– 568/37, sadovnjak v izmeri 874 m²
– 568/45, sadovnjak v izmeri 782 m²
– 568/38, sadovnjak v izmeri 919 m²
– 568/44, sadovnjak v izmeri 853 m²
– 568/39, sadovnjak v izmeri 903 m²
– 568/43, sadovnjak v izmeri 906 m²
– 568/40, sadovnjak v izmeri 821 m²

Oznaka
po OLN
GP 2
GP 6
GP 7
GP 10
GP 12
GP 14
GP 15
GP 16
GP 17
GP 18
GP 19
GP 20
GP 21

Izklicna cena v EUR
brez DDV
14.772,10
14.821,45
13.373,85
12.946,15
13.127,10
12.863,90
14.377,30
12.863,90
15.117,55
14.031,85
14.854,35
14.903,70
13.505,45

vse vpisane v zemljiškoknjižnem vložku
št. 1703, k.o. Sevnica, last Občine Sevnica.
Izklicna cena je 16,45 EUR/m² za posamezno parcelo. V ceni ni vključen davek na
dodano vrednost. Kupec plača na vrednost
nepremičnine 20% DDV, ki se obračuna pri
sklenitvi prodajne pogodbe in izdaji računa
na ime kupca. V ceni ni vključen komunalni
prispevek, ki ga je dolžan poravnati investitor skladno z Zakonom o graditvi objektov
pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Osnovna namenska raba nepremičnin
po prostorskih sestavinah planskih aktov občine je opredelitev v stanovanjskem območju v mejah urbanistične zasnove naselja.
Občina Sevnica želi s prodajo navedenih nepremičnin usmeriti gradnjo na novem
zazidalnem območju ter omogočiti iskalcem
gradbenih parcel osnovne pogoje za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš.
Komunalna ureditev in gradnja na območju Drožanjske ceste v Sevnici je opredeljena v Odloku o občinskem lokacijskem načrtu
za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s
spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v
Sevnici (Ur. l. RS, št. 84/06, 99/07, 19/08; v
nadaljevanju: odlok).
Komunalno infrastrukturno opremljanje
gradbenih parcel zajema: dvopasovne ceste
z opornimi zidovi, robniki in pločniki, vodovod, ločena meteorna in fekalna kanalizacija, elektrifikacija, telekomunikacijski vodi s
CATV, javna razsvetljava, plinifikacija.
Večji del komunalne infrastrukture je
zgrajen v cestnem telesu, del pa ob parcelnih mejah gradbenih parcel skladno z
odlokom, projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja in gradbenim dovoljenjem,
in sicer:
– GP 2 in 6: elektrika,
– GP 7, 10, 12, 14, 16, 18 in 20: fek. in
met. kanalizacija,
– GP 15, 17, 19 in 21: drenaža.
Potek trase komunalne in energetske infrastrukture ne vpliva na rabo parcel in grad
njo skladno z določbami odloka.

3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 200,00 EUR.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe
Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v 15
dneh po zaključku javne dražbe. Prodajno
pogodbo pripravi Občina Sevnica.
Pri gradbenih parcelah, po katerih poteka
komunalna infrastruktura kot je navedeno v
točki 2. »Opis predmeta prodaje« je sestavni del prodajne pogodbe tudi klavzula, da
novi lastnik podeli v korist investitorja Občine Sevnica neodplačno služnost za gradnjo
in vzdrževanje komunalne infrastrukture za
čas 30 let.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na transakcijski račun Občine Sevnica št. 013100100008286, odprt pri Banki Slovenije, v
osmih dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknjižen
kot lastnik kupljene nepremičnine.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 2. 7. 2008 v sejni sobi
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, z
začetkom ob 13. uri.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi in
rok za prijavo
Na javni dražbi lahko sodeluje fizična ali
pravna oseba, ki se je pravočasno in pravilno prijavila, tako da v pisni vlogi, predloži:
– podatki o dražitelju;
– kopija osebnega dokumenta oziroma
za pravne osebe aktualni izpisek iz sodnega
registra oziroma druge ustrezne evidence
(s.p.);
– navedbo parcele, za katero je zainteresiran in za katero je plačal varščino, ter
podrejeno navedbo parcel(-e), ki bi jih kupil,
če ne bi uspel pri prvi navedeni parceli;
– dokazilo o plačilu varščine;
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki ne
sme biti starejše od 60 dni;
– če se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec – neomejeno
specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična
oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe,
pri čemer mora biti podpis overjen pri upravnem organu ali pri notarju;
– obrazložitev razloga, ki bi vplival na
prednostni nakup zemljišča (razlogi so navedeni v tretjem odstavku točke 8. »Drugi
pogoji javne dražbe«).
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali overjeni
kopiji. Organizator bo upošteval le pravočasne in pravilne vloge za sodelovanje na
javni dražbi.
Pisno vlogo z zahtevanimi prilogami je
potrebno poslati po pošti najkasneje do 1. 7.
2008 ali vložiti osebno v sprejemni pisarni
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, pisarna št. 215, najkasneje do dne 2. 7. 2008
do 12. ure.
8. Drugi pogoji javne dražbe
Predmetna javna dražba je namenjena
prodaji gradbenih parcel za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš.
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V postopku javne dražbe lahko sodelujejo tudi pravne osebe, ki imajo namen graditi
individualne stanovanjske hiše za trg.
Prednost pri nakupu parcel bodo imeli:
1. mlade družine, za kar se šteje življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev
z enim ali več otroki oziroma posvojenci,
pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen
na dan izvedbe javne dražbe. Status mlade
družine ugotavlja komisija za vodenje postopka javne dražbe,
2. mladi (starost dražitelja do dopolnjenega 35. leta starosti),
3. dražitelji, ki so brez stanovanja ali živijo v prostorih za začasno bivanje oziroma
v drugih nestanovanjskih prostorih, dražitelji, ki so podnajemniki ali najemniki tržnega
stanovanja, dražitelji, ki bivajo v delavskem
domu, dražitelji, ki stanujejo pri starših ali
sorodnikih,
4. v primeru, da se za posamezno parcelo prijavijo fizične osebe in pravne osebe
oziroma s.p., imajo fizične osebe prednost
pri nakupu parcel pred pravnimi osebami
in s.p.
Razlog za prednostni nakup morajo dražitelji navesti v prijavi na dražbo. Upravičenost do prednostnega nakupa ugotavlja
komisija za vodenje postopka javne dražbe,
za kar lahko zahteva od dražiteljev dokazila,
ki izkazujejo razlog za prednostni nakup.
V primeru, da za posamezno parcelo
obstaja več ponudnikov, se bodo draženja
lahko udeležili le tisti, ki uveljavljajo prednostne pogoje pri nakupu oziroma fizične osebe pred pravnimi osebami in s.p. V kolikor
pa le-teh ni med prijavitelji za posamezno
parcelo, pa se postopka lahko udeležijo tudi
drugi prijavitelji na javno dražbo.
Parcele se dražijo z zviševanjem cene, ki
je končna, ko jo imenovana komisija trikrat
izkliče. Zadnjega dražitelja se kot uspešnega pozove, da na zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je ponudil.
Nepremičnine so naprodaj po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja
za stvarne in pravne napake posamičnega
predmeta prodaje.
Kupec se bo s sklenitvijo prodajne pogodbe zavezal, da bo v roku 3 let po podpisu pogodbe pridobil pravnomočno gradbeno
dovoljenje za gradnjo individualne stanovanjske hiše. V primeru, da bo kot kupec
nastopila pravna oseba, pa bo moral v nadaljnjih dveh letih individualno stanovanjsko
hišo zgraditi do tretje podaljšane gradbene
faze, kar pomeni zgrajen objekt z vgrajenimi
okni in zunanjimi vrati.
Pogodbene stranke bodo v pogodbi tudi
dogovorile v korist Občine Sevnica predkupno pravico za čas 5 let po podpisu pogodbe, tako da bo kupec pri morebitni prodaji
nepremičnine – zemljišča dolžan zemljišče
bremen prosto ponuditi v odkup predkupnemu upravičencu Občini Sevnica po izklicani
ceni v postopku javne dražbe brez vključenega DDV.
Pooblaščena oseba za vodenje javne
dražbe lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se povrne stroške dražiteljem v
višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
9. Varščina
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v znesku 20% vrednosti izklicne cene za nepremičnino, ki je v
prijavi navedena kot prva, ki se nakaže
na transakcijski račun Občine Sevnica št.

žno, parc. št. 1446 – stan. stavba v izmeri
410 m2, vpisano v vl. št. 1425, k.o. Ostrožno, parc. št. 1441 – stan. stavba (v naravi
porušeno) v izmeri 205 m2, vpisano v vl. št.
1075, k.o. Ostrožno, parc. št. 1442 – stan.
stavba (v naravi porušeno) v izmeri 23 m2,
vpisano v vl. št. 1075, k.o. Ostrožno.
Zemljišče in objekt se prodaja kot celota, na njem je v skladu z ZN za območje
Gospodarska cona Celje, ZN Aero Lanovž
in ZN Dolgo polje – lahka industrija (Uradni list RS, št. 17/92) predvidena prenova
objekta z ustrezno nestanovanjsko funkcijo ureditev parka pa je dovoljena skladno
z pogoji ZN (ob izdelavi posebnega načrta). Objekt in zemljišče sta zavarovana kot
kulturna dediščina pod št. k4.132 – Celje,
Zgornji Lanovž.
Izklicna cena nepremičnine znaša skupaj
za celoto 500.000,00 EUR. V ceni ni zajet davek na promet nepremičnin, katerega
plača kupec.
Zemljišče je obremenjeno z najemnikom,
ki ima pri nakupu prednostno pravico.
Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet
prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni
prispevek, in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik
je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena,
skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja za vse nepremičnine je 1.000,00
EUR.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
končani javni dražbi podpisati prodajno pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od
sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 012110100002855.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine.
6. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov
9, Celje (II. nadstropje), dne 1. 7. 2008 ob
9. uri.
7. Višina varščine: dražitelji morajo do
vključno 27. 6. 2008 plačati varščino v višini 20% od navedene izklicne ne na transakcijski račun Mestne občine Celje, št.
01211-0100002855, z obveznim sklicem pri
nepremičninah pod a) in b) na št. 28 751087221002-70000008, pri nepremičninah pod
c) na št. 28 75108-7200005-10000008, z
navedbo »plačilo varščine za javno dražbo
nepremičnin« in oznako točke, pod katero
se nahaja zemljišče.
8. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine
Plačana varščina se uspelemu dražitelju
(kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15
dni po končani javni dražbi.
Če kupec ne podpiše prodajne pogodbe
ali ne plača kupnine, organizator zadrži njegovo varščino.

01310-0100008286, odprt pri Banki Slovenije, s sklicem »javna dražba Drožanjska – št.
parcele, k.o. Sevnica«.
Vplačana varščina bo upoštevana tudi v
primeru, da kupec z dražbo ne bo uspel pri
nakupu prve parcele, ampak bi uspel šele
pri kateri drugi parceli.
10. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se
varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator dražbe obdrži varščino.
11. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne
dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine
Sevnica vsak delovni dan med uradnimi urami pri Romanu Strlekarju, tel. 07/81-61-269
in Maji Šušterič, tel. 07/81-61-205.
Občina Sevnica
Št. 200816
Ob-5135/08
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov
9, Celje, v skladu s sklepom Mestnega sveta
Mestne občine Celje z dne 29. 1. 2008 in z
dne 22. 4. 2008, 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 dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti
Mestne občine Celje
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje in izklicna cena:
a) Lokacija v k.o. Ostrožno
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
označena s parc. št. 608/92 – dvorišče v
izmeri 907 m2, parc. št. 608/65 – travnik v
izmeri 2.184 m2, obe vpisane v vl. št. 2276,
k.o. Ostrožno, parc. št. 608/75 – zelenica v
izmeri 1.145 m2, parc. št. 608/69 – zelenica
v izmeri 1.438 m2, obe vpisane v vl. št. 1425,
k.o. Ostrožno.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN za kompleks Aero (Uradni
list SRS, št. 22/77 – proj. št. 156/73 ZNG)
predvidena gradnja za proizvodne, servisne
in gospodarske dejavnosti.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
165 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kva2
draturo 5.674 m 936.210,00 EUR. V ceno
ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
b) Lokacija v k.o. Teharje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 133/1 – travnik v izmeri
647 m2, vpisano v vl. št. 539, k.o. Teharje,
parc. št. 133/16 – travnik v izmeri 481 m2,
vpisano v vl. št. 1208, k.o. Teharje, parc. št.
134/6 – njiva v izmeri 7.429 m2, vpisano v vl.
št. 1165, k.o. Teharje.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN za območje Plinarne (Uradni
list RS, št. 18/91 – proj. št. 587/90 RC Planiranje) predvidena gradnja za proizvodne,
servisne in gospodarske dejavnosti.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
150 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 8.557 m2 1.283.550,00 EUR. V ceno
ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
c) Lokacija v k.o. Ostrožno
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 628/9 – travnik v izmeri
6649 m2, vpisano v vl. št. 1473, k.o. Ostro-
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9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS
oziroma na območju države članice EU in
fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU. Pravne osebe
morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe pa potrdilo o plačnih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše
od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra
Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti
starejše od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta
(na vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačani varščini (original) in priložiti celotno številko TR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila,
ki jih izdajajo institucije v njihovih državah,
ki so enakovredne institucijam od katerih
se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačnih davkih
in prispevkih, ne morejo pridobiti, morajo
predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke
in prispevke.
Vsa dokazila razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Kupec je dolžan plačati DDV in stroške
overitve pogodbe.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za posamezno stavbno zemljišče je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje in nadzor postopka pridobivanja,
razpolaganja in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja Mestne občine Celje
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07).
11. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
03/42-65-620, 03/42-65-606 in 03/42-65604. Za ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno najavijo na v prejšnjem
stavku navedenih tel. številkah.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Celje, www.
celje.si (Mestna občina, Tekoča javna naročila in razpisi).
12. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek
prodaje ustavi.
Mestna občina Celje
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Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in
tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 38. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), Akta
o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča
in tržnice, d.o.o. (vpisano v sodni register
pri Okrožnem sodišču Ljubljana, vložna št.
1/18584/00), Posameznega programa prodaje stvarnega premoženja Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. in
Splošnih pogojev javne dražbe št.: 01/2008,
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine »Tržnica
Šiška«
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe in prodajalca: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 5607906, ID za DDV: SI50652613.
2. Predmet prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina »Tržnice Šiška«.
Nepremičnina leži na parcelnih št. 951,
952, 953 in 954, v k.o. Spodnja Šiška Ljubljana. Nepremičnina je vknjižena v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, v
katarski občini Spodnja Šiška (1752) – z.k.
vložek št. 1093. Lastništvo nepremičnin na
z.k. vložku št. 1093 je vknjiženo na Ljubljanske tržnice d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000
Ljubljana.
Na izpisku ni navedenih plomb in obremenitev.
Nepremičnino »Tržnice Šiška« sestavljajo:
– zemljišče – gradbena parcela v k.o.
Spodnja Šiška,
– komunalna opremljenost objektov in
lokacije,
– izboljšave – poslovni objekti in zunanja
ureditev.
Skupna površina zemljišča, ki je predmet
prodaje, znaša 2.015 m2.
Kompleks »Tržnice Šiška« sestavljajo
asfaltirane površine, na katerem so postavljene montažne stojnice za prodajo sadja
in zelenjave in trije zidani objekti. Objekti
tržnice so vzhodni objekt 128,82 m2, severni
objekt 73,95 m2, južni objekt 73,95 m2, tržna
nadstrešnica 925,20 m2; zunanja ureditev
tržne površine s smetarnicama T3 (9,15 m2)
in T6 (5,49 m2).
JP Ljubljanska parkirišča in tržnice,
d.o.o. imajo za »Tržnico Šiška« sklenjenih
osem najemnih pogodb, in sicer ena za letni
vrt, sedem pa za poslovni prostor. Vse pogodbe so sklenjene za določen čas, in sicer
do 30. junija 2010, z možnostjo podaljšanja.
Odpoved pogodbe s strani najemodajalca
je možna iz krivdnih razlogov najemnika,
prekinitev pogodbenega razmerja pa je možna tudi na podlagi sporazuma strank. Ob
spremembi lastništva tržnice se, skladno v
veljavnimi predpisi, za najemnika status ne
spremeni, novi lastnik pa stopi v pravice in
obveznosti sedanjega lastnika.
Nepremičnina, ki v naravi predstavlja pozidano stavbno zemljišče, katerega lokacija
se po osnovni namenski rabi nahaja na območju namenjenem za gradnjo stanovanj
in spremljajočih dejavnosti. Po podrobnejši
namenski rabi (morfološka enota 3C-1) pa

za osrednje dejavnosti. Obravnavano območje predstavlja območje Tržnice Šiška in
je po dolgoročnih planih predvideno za gradnjo objektov osrednjih dejavnosti, območje
z oznako ŠS 1/1-1.
3. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina bo prodana dražitelju,
za katerega bo Komisija ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno.
– Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe. V nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil, Javno podjetje
Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. pa
ima pravico zadržati vplačano varščino.
– Po plačilu celotne kupnine in po poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
– Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4. Izklicna cena
Izklicna cena znaša 2.000.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje 20% DDV.
5. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnino pod
točko 2. je 50.000,00 EUR brez DDV.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal v roku 8
dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe
v enkratnem znesku na transakcijski račun
Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in
tržnice, d.o.o., številka: 05100-8010173255,
sklic na številko 00 1113, s pripisom: Prodajna pogodba – javna dražba – priimek in ime
oziroma firma kupca.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške
overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
7. Pogoji za udeležbo na dražbi
Ponudniki morajo prijaviti svojo udeležbo
na javni dražbi najkasneje in vključno do
15. julija 2008, do 15. ure, na naslov: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,
d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.
Prijava mora biti v zaprti ovojnici z oznako
»Javna dražba«.
Pravočasna bo prijava, ki bo prispela po
pošti ali bo neposredno oddana na naslov
organizatorja javne dražbe, do datuma in
ure navedenem v prejšnjem odstavku.
Na javni dražbi lahko sodeluje (draži) domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi kot to določata
prejšnja dva odstavka.
Popolna bo prijava, ki bo vsebovala:
– dokazilo o plačilu varščine;
– izjavo o pristopu k splošnim pogojem
javne dražbe, s polnim nazivom in naslovom
dražitelja, pri čemer mora biti podpis overjen
pri notarju;
– kolikor se bo v imenu ponudnika (fizične ali pravne osebe) udeležil javne dražbe
pooblaščenec, neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali
zakoniti zastopnik pravne osebe, z overjenim podpisom pooblastitelja;
– v primeru pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev,
– v primeru samostojnega podjetnika
posameznika izpis iz poslovnega registra
AJPES, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
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– v primeru fizične osebe kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), ki mora biti overjena.
Vse listine, ki jih je potrebno predložiti
(razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v originalu, pri čemer se kot
original upošteva tudi kopija listine overjena
pri notarju.
Organizator bo najpozneje do 30 minut
pred začetkom dražbe potrdil vse pravilne
in pravočasne prijave oziroma v nasprotnem
primeru, pa bo vrnil varščino najkasneje v
roku 8 dni po preteku roka za prijavo, brezobrestno.
8. Varščina
Ponudniki morajo do izteka roka za prijavo na javno dražbo iz 7. točke plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene – 200.000,00
EUR.
Varščina se vplača na transakcijski račun
Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in
tržnice, d.o.o., številka 05100-8010173255,
sklic na številko 00 1113, s pripisom »za
javno dražbo«.
Kolikor ponudnik ne plača varščine, ali
je ne plača v celoti, ne sme pristopiti k javni
dražbi. Premalo plačana varščina se vrne,
brezobrestno, v roku 8 dni po poteku roka
za plačilo varščine.
Plačana varščina se izbranemu dražitelju vračuna v kupnino. Vračunana varščina
v kupnino se od dneva vplačila do dneva
vštetja v kupnino ne obrestuje.
Dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi
se varščina vrne brez obresti, v roku 8 dni
po zaključku javne dražbe.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala dne 22. julija
2008, z začetkom ob 11. uri, na naslovu:
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.
Na dan dražbe se mora dražitelj oziroma njegov pooblaščenec zglasiti pri pooblaščenih osebah organizatorja dražbe, na
prej navedenem naslovu, in sicer 30 minut
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pred začetkom dražbe, določenem v prejšnjem odstavku. Dražitelj oziroma njegov
pooblaščenec ali zakoniti zastopnik pristopi
k dražbi tako, da predloži pooblaščeni osebi
organizatorja dražbe na vpogled veljaven
osebni dokument.
10. Dodatne informacije in ogled
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o
nepremičnini, ki je predmet prodaje, Splošnih pogojih javne dražbe št.: 01/2008 in
informacije za ogled nepremičnine, dobijo
interesenti na Javnem podjetju Ljubljanska
parkirišča in tržnice d.o.o., po predhodnem
dogovoru, tel. 01/300-12-00, kontaktna oseba Geza Horvat.
Po predhodnem dogovoru organizator
javne dražbe pripravi posamičen ali skupinski ogled nepremičnine javne dražbe in o
datumu in uri obvesti zainteresirane.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno« in po stanju v času
javne dražbe.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj javne dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Javno dražbo bo vodila Komisija Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., skladno s Splošnimi pogoji javne
dražbe št. 01/2008.
– Zoper postopek javne dražbe in odločitve komisije ni mogoč ugovor ali pritožba.
– Prodajalec lahko začeti postopek predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve
pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez
obresti, vplačano varščino.
12. Objava javne dražbe: javna dražba
je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.:
www.jh-lj.si.
Javno podjetje
Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
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Razpisi delovnih mest
Ob-5102/08
Razpisna komisija Zavoda PIP – pravni
in informacijski center Maribor za imenovanje direktorja zavoda na podlagi 23., 24. in
25. člena statuta zavoda z dne 12. 12. 2003
(zadnja sprememba z dne 14. 5. 2007) ter
na podlagi 2. člena Pravilnika o postopku
imenovanja in razrešitve direktorja zavoda
z dne 11. 6. 2004 izdaja razpis za imenovanje
direktorja zavoda PIP – Pravni in informacijski center Maribor.
(1) Izdajatelj razpisa: Zavod PIP – pravni
in informacijski center Maribor, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor (v nadaljnjem
besedilu: Zavod PIP); (2) Predmet razpisa: kandidatura za direktorja Zavoda PIP
za mandatno dobo štirih let z možnostjo
ponovnega imenovanja; (3) Pogoji, ki jih
mora izpolnjevati kandidat: kandidat mora
imeti (1) stalno prebivališče in državljanstvo Republike Slovenije, (2) univerzitetno
izobrazbo družboslovne smeri, (3) aktivno
znanje enega tujega jezika, (4) izdelano
mora imeti vizijo razvoja zavoda, (5) imeti
mora vsaj eno leto delovnih izkušenj na
delovnem mestu s podobnimi pooblastili in
odgovornosti ter (6) imeti mora organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti; (4) Objava razpisa: razpis se objavi
v Uradnem listu RS in enem izmed dnevnih
časopisov; (5) Vsebina pisne kandidature:
pisna kandidatura obsega osebne podatke
(ime, priimek, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, drugi podatki), dokazila, ki dokazujejo
izpolnjevanje pogojev iz 3. točke tega razpisa ter druga zahtevana dokazila v skladu
z razpisnim obrazcem; pisna kandidatura
se izpolni na za to predpisanem obrazcu,
ki je opredeljen v 8. točki tega razpisa; (6)
Rok za prijavo: rok za prijavo na razpis je
osem dni po objavi; (7) Naslov za pošiljanje
kandidatur: kandidati naj pošljejo izpolnjen
razpisni obrazec s prilogami s priporočeno
pisemsko pošiljko na naslov: Zavod PIP,
Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor,
s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za direktorja Zavoda PIP«; (8) Prevzem razpisnega obrazca: Kandidati lahko prevzamejo
razpisni obrazec ob delavnikih v pisarni
Zavoda PIP (med 10. in 14. uro) na naslovu
Gosposvetska cesta 86, 2000 Maribor; (9)
Obvestilo o izidu razpisa: kandidati bodo
o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku
osmih dni po zaključku razpisa.
Zavod PIP – pravni in informacijski
center Maribor
Št. 110-31/2008-1
Ob-5103/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– UPB) Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja javni natečaj
za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
notranji trg v Ministrstvu za gospodar
stvo.
I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne, naravoslovne, tehnične
smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 63/07 – UPB3) se kot delovne
izkušnje šteje delovna doba na delovnem
mestu, za katero se zahteva ista stopnja
izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji
izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno
razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo
opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi
delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec
pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira (objavljeno tudi na spletni
strani Ministrstva za javno upravo, pod zavihkom Delovna razmerja in štipendiranje,
Uslužbenski sistem).
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
3. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Tajno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – UPB 2).
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno vizijo vodenja in razvoja Direktorata za

notranji trg v Ministrstvu za gospodarstvo.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek
življenjepis.
III. Posebna natečajna komisija bo
kandidate preverjala v skladu s Standardi
strokovne usposobljenosti, merili za izbiro
in metodami preverjanja usposobljenosti
uradnikov na položajih v državni upravi, ki
jih je določil Uradniški svet (standardi št.
906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne
22. 12. 2004), objavljenimi na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika
ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru
s posebno natečajno komisijo. Pri znanju
vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina
ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja
v državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja;
– strokovno uveljavljenost na področju;
– poznavanje pravne ureditve področja;
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave;
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Za izbranega kandidata, se v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list
RS, št. 50/06-UPB2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki
ni zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo
petih let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar
na sedežu organa v Ljubljani, Kotnikova 5.
Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj bo izbrani kandidat dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Ministrstvo za javno upravo,
Upravna akademija.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave
na spletni strani ministrstva, pristojnega za
javno upravo oziroma v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost
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prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek 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).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Renato Pečaver,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, tel. 01/478-16-71.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za gospodarstvo

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

Št. 110-343/2007-03110
Ob-5136/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-35/2008-03110
Ob-5137/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Krškem.
Razpisni pogoji:

Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-39/2008-03110
Ob-5138/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
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Št. 110-131/2008-03110
Ob-5168/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Gospodarskem oddelku Višjega sodišča
v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 65/08
Ob-5223/08
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih, 20. člena Statuta ZD Zagorje in
11. člena KP za zdravnike in zobozdravnike
objavljamo prosto delovno mesto
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zdravnika specialista interne medicine za delo v specialistični ambulanti za
pljučne bolezni in alergologijo
s polnim delovnim časom za določen
čas do 20. 7. 2011 in 4-mesečno poskusno
dobo.
Pogoji:
– zdravnik s specialističnim izpitom iz interne medicine in podiplomskim študijem iz
pulmologije in alergologije,
– veljavna licenca Zdravniške zbornice
Slovenije,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika.
Kandidati naj pošljejo svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 8
dneh po objavi na kadrovsko službo ZD Zagorje.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
8 dni po odločitvi.
Zdravstveni dom Zagorje
Št. 66/08
Ob-5224/08
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih, 20. člena Statuta ZD Zagorje in
11. člena KP za zdravnike in zobozdravnike
objavljamo prosto delovno mesto
zobozdravnika za otroško in preventivno zobozdravstvo
za nedoločen čas, s skrajšanim delovnim
časom 15 ur/teden.
Pogoji:
– končana medicinska fakulteta – stomatološke smeri,
– opravljen strokovni izpit,
– veljavna licenca Zdravniške zbornice
Slovenije,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidati naj pošljejo svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 8
dneh po objavi na kadrovsko službo ZD Zagorje.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
8 dni po odločitvi.
Zdravstveni dom Zagorje
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Št. 110-135/2008-03110
Ob-5272/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto pomočnika državnega pravobranilca na sedežu Državnega
pravobranilstva v Ljubljani.
Razpisni pogoji
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega pravobranilca, določene v 27. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti po
pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju
splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju
posebnih pogojev za imenovanje na mesto
pomočnika državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki
jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit,
z navedbo datuma opravljenega izpita,
iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
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. 110-134/2008-03110
Ob-5274/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 6 prostih mest državnih pravobranilcev na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
državnega pravobranilca, določene v 26.
členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti po
pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju
splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki
jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit,
z navedbo datuma opravljenega izpita,
iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 411-2/2008/1
Ob-5147/08
Na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06, v nadaljevanju: ZJZP) Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova ulica 16,
Ljubljana izdaja
poziv
morebitnim promotorjem k podaji
vlog o zainteresiranosti za izvedbo
javno-zasebnega partnerstva
V skladu s petim odstavkom 81. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07
– ZOFVI-UPB5, 118/06, v nadaljevanju:
ZOFVI) se iz sredstev državnega proračuna zagotavljajo sredstva za investicije v poklicne, srednje tehniške in druge strokovne
šole, gimnazije, šole oziroma zavode za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovne šole
narodne skupnosti, višje strokovne šole, dijaške domove in druge šole, katerih ustanovitelj je država.
Mejna vrednost za izvedbo javno-zasebnega partnerstva v skladu z drugim odstavkom 8. člena ZJZP je 5.278.000,00 EUR
(brez DDV). Ministrstvo za šolstvo in šport (v
nadaljevanju: ministrstvo) bo tako v skladu
z določili ZJZP izvedlo postopek za oceno možnosti javno-zasebnega partnerstva
oziroma preverilo potencialne predloge javno-zasebnega partnerstva za izvedbo investicijskih projektov, ki so vključeni v Spremembi proračuna Republike Slovenije za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 114/07) kot
načrti razvojnih programov, in sicer:
Zap.
št.

Št. NRP

Naziv NRP

Predmet investicije

Področje

1.

3311-06-0111

Gimnazija Brežice

izobraževanje,
šport

2.
3.

3311-08-0084
3311-08-0089

4.
5.

3311-08-0090
3311-08-0092

SŠ Ravne na Koroškem
SŠ za oblikovanje MB in
živ. šola MB
Slovenj Gradec
I. gimnazija Celje: ŠD

rekonstrukcija objekta,
izgradnja prizidka in
k šolskemu objektu
novogradnja objekta šole
izgradnja nove športne
dvorane
novogradnja objekta šole
izgradnja nove športne
dvorane

Postopek za oceno možnosti javno-zasebnega partnerstva se bo izvedel za investicijske projekte pod zap. št. 1., 2. in 4,
medtem ko se bo za investicijska projekta
pod zap. št. 3. in 5 samo preverilo potencialne predloge javno-zasebnega partnerstva.
Financiranje investicijskih projektov se
prične v letu 2008 in jih bo vodilo ministrstvo. V Proračunu za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07) ni predvideno financiranje
novih projektov.
Ministrstvo s predmetnim javnim pozivom poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva na navedenih
področjih, kjer so izpolnjeni pogoji za javno
sofinanciranje zasebnega projekta ali kjer
obstaja interes za zasebno vlaganje v javne
projekte.

izobraževanje
izobraževanje,
šport
izobraževanje
izobraževanje,
šport

Skupna vrednost
projekta
(v EUR z DDV)
6.500.000,00
6.735.283,00
1.699.636,00
8.238.478,00
4.200.000,00
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Zainteresirani promotorji naj do 23. 6.
2008 pošljejo s priporočeno pošiljko na Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova
ulica 16, 1000 Ljubljana (s pripisom: »Vloga za javno-zasebno partnerstvo, zap. št.
411-2/2008 – Ne odpiraj«) vlogo o zainteresiranosti, ki vsebuje:
1. predstavitev promotorja:
a) firma promotorja oziroma zasebnega
partnerja;
b) naslov podjetja, ki bo zasebni partner;
c) odgovorne osebe podjetja;
d) izjava, da so registrirani za dejavnost,
ki je predmet objave;
2. predstavitev ekonomskih, pravnih,
tehničnih, okoljevarstvenih in drugih vidikov
javno-zasebnega partnerstva za izvedbo
projekta:
a) izjava, da razpolagajo z znanjem, kadri, tehničnimi kapacitetami in finančnimi
sredstvi za izvedbo predmetnega objekta;
b) idejne rešitve in razvojne možnosti za
posamezno lokacijo;
c) ocenjeno vrednost investicije in finančno konstrukcijo;
d) ekonomsko oceno projekta;
e) terminski plan izvedbe;
f) oceno prihodkov in stroškov obratovanja v času življenjske dobe projekta.
Promotorji, ki bodo v navedenem roku
oddali vlogo o zainteresiranosti, bodo po
potrebi povabljeni na informativni sestanek,
katerega dan in uro bo ministrstvo naknadno določilo.
Opredelitev potreb javnega partnerja:
Ministrstvo ima v prihodnjih letih predvidena sredstva za izvedbo navedenih investicij, vendar v skladu s predpisi preverja možnosti za projekte javno-zasebnega
partnerstva. Namen ministrstva pri izvedbi
predmetnih investicij je, zadostiti osnovnim
pogojem za nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti navedenih srednjih
šol. Predvidene lokacije objektov so ob obstoječih objektih srednjih šol, na zemljiščih
v lasti Republike Slovenije in v upravljanju ministrstva. Natančnejši podatki v zvezi
s posameznim projektom – gradnja objektov, način financiranja, prenos lastninske
pravice, količina in obseg projekta, datum
začetka in rok izvedbe postopka sklenitve
javno-zasebnega partnerstva in začetku izvedbe gradnje in zaključku gradnje bo razvidno iz javnega razpisa.
S predmetnim pozivom se pričenja
predhodni postopek javno-zasebnega partnerstva, na podlagi katerega bo ministrstvo sprejelo odločitev o izvedbi projekta
javno-zasebnega partnerstva ali zaključilo
postopek.
Namen predhodnega postopka je, da se
na podlagi investicijskega elaborata ugotovi,
ali so izpolnjeni ekonomski, pravni, tehnični,
okoljevarstveni in drugi pogoji za izvedbo
projekta in sklenitev razmerja javno-zasebnega partnerstva, in da se opredelijo temeljni elementi javno-zasebnega partnerstva za
določitev vsebine odločitve in/ali akta o javno-zasebnem partnerstvu.
Oceno ekonomske izvedljivosti projekta
ali programa bo ministrstvo opravilo skladno s Pravilnikom o vsebini upravičenosti
izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) po
pridobitvi vlog o zainteresiranosti.
Odločitev o ugotovitvi javnega interesa
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva
in izvedbi projekta v eni izmed oblik jav-
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no-zasebnega partnerstva po ZJZP sprejme
vlada.
Morebitne informacije so dosegljive
na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za investicije, Masarykova ulica 16, Ljubljana, tel.
01/400-54-72 oziroma po elektronski pošti:
gp.mss@gov.si. V navedbi zadeve se navede zap. št. zadeve MŠŠ 411-2/2008.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 007-16/2008/9
Ob-5221/08
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07) Ministrstvo za pravosodje objavlja
razrešitev sodnega cenilca in sodnega izvedenca:
1. Jože Bertoncelj se razreši kot sodni
cenilec, imenovan za strokovno področje
gradbeništvo – gradbeni objekti, stavbna zemljišča, z dnem 16. 5. 2008,
2. Peter Kariž se razreši kot sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje gradbeništvo – gradbeništvo, splošno,
z dnem 20. 5. 2008.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-5070/08
Občina Poljčane, Bistriška cesta 65,
2319 Poljčane, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), določil
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07),
17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni
list RS, št. 5/07) in sklepa 14. redne seje
Občinskega sveta Občine Poljčane z dne
6. 5. 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Ime in sedež organizacije javnega
zbiranja ponudb: Občina Poljčane, Bistriška
cesta 65, 2319 Poljčane, tel. 02/80-29-220,
faks 02/80-29-226.
2. Predmet javne ponudbe in opis zemljišča
Namen javnega zbiranja ponudb je prodaja dela zemljišča parc. št. 505/4, k.o. Pekel, pripisana k ZKV 648, v približni izmeri
3085 m2, ki je last Občine Poljčane. Dokončna površina bo določena po opravljeni geodetski odmeri.
Zemljišče se nahaja znotraj naselja Poljčane v podaljšku blokovne gradnje (Kajuhova ulica v Poljčanah) in je v Dolgoročnem
planu – prostorski del – občine Slovenska
Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen
2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97,
72/99, 59/03, 131/04 in 47/06) opredeljeno
kot nezazidano stavbno zemljišče, podrobnejša namenska raba: območje družbene
gradnje – družbene dejavnosti. Predmetno
zemljišče se ureja na podlagi Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za
centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Ur. l. RS, št.
16/93, 79/01 in 35/02). Zemljišče se nahaja
v območju, ki je urejeno s primarnim komunalnim omrežjem, z možnostjo dostopa po
javni poti, za individualno komunalno opremo poskrbi investitor sam.
3. Izhodiščna cena: za prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča je izhodiščna
cena 46,20 EUR za m2 zemljišča. V ceno ni
zajet komunalni prispevek, ki se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja
v upravnem postopku z odmerno odločbo.

4. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je vključno 16. junij 2008 do 12. ure.
Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine
Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
ali pošljejo na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, s pripisom
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine »Ne odpiraj«, vendar morajo na naslov prispeti do zgoraj določenega datuma
in ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepravilno označene ponudbe ter pravočasne,
vendar nepopolne ponudbe, bo komisija, ki
je pooblaščena za izvedbo postopka izločila
in o tem obvestila ponudnika.
5. Vsebina ponudbe
Popolna pisna ponudba mora vsebovati
in ji je potrebno priložiti:
5.1 Podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika,
– sedež,
– identifikacijsko številko za DDV,
– matično številko,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenije za samostojne podjetnike,
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe,
– pooblaščena oseba ponudnika za podpis pogodbe,
– pooblaščena kontaktna oseba v zvezi
s ponudbo.
5.2 Ponujeno ceno za m2 zemljišča, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene 46,20 EUR
za m2 zemljišča (brez DDV).
5.3 Ponujeno ceno za m2 zgrajenega
stanovanja.
5.4 Predloženo idejno programsko zasnovo.
5.5 Originalno potrdilo o vplačani varščini
v višini 10% ponujene cene za zemljišče na
račun številka 01400 – 0100020075, sklicna
številka 00 – 76996 – 7141000 – 2008, z navedbo »Varščina za nakup nepremičnine« in
celotno številko računa (št. računa in naziv
banke) za primer vračila varščine.
5.6 Izjavo o roku dokončanja izgradnje
objekta.
5.7 Izjavo o vezanosti na ponudbo, ki je
do sklenitve pogodbe.
5.8 Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa.
5.9 Izjavo banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran in bo občina zahtevala, izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in pravočasno izvedbo
del v višini pogodbene vrednosti z veljavnostjo do končnega datuma prevzema objekta
– pridobitve uporabnega dovoljenja.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo od 6. junija 2008 dalje
v sprejemni pisarni Občine Poljčane ali
jo zahtevajo po e-pošti na naslovu: karmen.breznik@poljcane.si.
6. Kriteriji, ki jih mora investitor zadovoljevati/pogoji za sodelovanje pri javni ponudbi.
6.1 Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«.
6.2 Ponudba je zavezujoča in dokončna.
6.3 Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike
Slovenije po veljavnih predpisih.
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6.4 Ponudnik mora pred iztekom roka za
zbiranje ponudb plačati varščino, s katero
jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti in predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10%
ponujene cene zemljišča, s priloženo celotno številko svojega računa (št. računa
in naziv banke) za primer vračila varščine.
Varščina se nakaže na račun Občine Poljčane, številka 01400 – 0100020075, sklicna
številka 00 – 76996 – 7141000 – 2008, z navedbo »Varščina za nakup nepremičnine«.
Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v roku 15 dni od datuma izbire ponudnika. Izbranemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino.
7. Merila, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe
Prispele ponudbe se bodo vrednotile po
naslednjih merilih:
1. predložena idejna programska zasnova: maksimalno število točk 25;
2. ponujena cena za m2 zemljišča (izhodiščna cena za m2 zemljišča je 46,20 EUR):
maksimalno število točk 25;
3. najnižja prodajna cena za m2 stanovanja: maksimalno število točk 45;
4. rok izgradnje objekta (izdano uporabno dovoljenje): maksimalno število točk 5.
Glede na zgoraj navedena merila lahko
ponudnik zbere največ 100 točk. Kot najugodnejša se bo štela ponudba z najvišjim
seštevkom zbranih točk.
7.1 Predložena idejna programska zasnova
Merila, po katerih se ocenjuje predložena
programska zasnova so:
a) tehnično poročilo 5 točk,
b) umeščenost v prostor 5 točk,
c) tlorisi 5 točk,
d) prečni prerez 5 točk,
e) fasada 5 točk.
7.2 Ponujena cena za m2 zemljišča
Ponujena cena za m2 zemljišča se bo
ocenjevala po naslednjih kriterijih:
– od 1% do 3% nad izhodiščno ceno
po cenitvenem poročilu (46,20 EUR/m2)
15 točk;
– od 4% do 6% nad izhodiščno ceno
po cenitvenem poročilu (46,20 EUR/m2)
20 točk;
– od 7% nad izhodiščno ceno po cenitvenem poročilu (46,20 EUR/m2) 25 točk.
7.3 Cena m2 zgrajenega stanovanja
Cena m2 zgrajenega stanovanja se obračuna v točke po naslednji formuli:

– del parc. št. 141/1 (nova parc. št. 141/4)
– njiva v izmeri 914 m2, vl. št. 157, k.o. Pivka.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje, so
nezazidana stavbna zemljišča, razvrščena
v območje urejanja z oznako P 5/16 (LN)
– poslovna dejavnost, za katero se predvideva izdelava lokacijskega načrta.
Nepremičnine se prodajajo kot zaključena celota.
V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec,
prav tako kupec plača vse druge stroške
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.
3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša
430.236,00 €.
4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu vidno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% ponujene cene na transakcijski račun
Občine Naklo št. 01282-0100006748. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika;
c) ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnin, ki se prodajajo
kot celota,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine,
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta, in kopijo davčne številke
(fizične osebe);
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki);
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe),
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– izjava o sprejemanju pogojev javne
ponudbe;
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
1. 10. 2008;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
f) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega
posla;
g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Naklo in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe.
6. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
7. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 23. 6. 2008 do
9. ure na naslov: Občina Naklo, Glavna ce-

najnižja cena
CENA T = --------------------------- × 45
ponujena cena
Cena T se zaokroži na eno decimalno
mesto.
Po tej formuli dobi najnižja cena m2 zgrajenega stanovanja 45 točk, ostale pa ustrezno manjše število točk.
7.4 Rok izgradnje objekta (izdano uporabno dovoljenje):
1. izdano uporabno dovoljenje do 30. 6.
2009 – 5 točk,
2. izdano uporabno dovoljenje do 30. 9.
2009 – 3 točke.
8. Posebna določila: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba v obliki
izvršljivega notarskega zapisa. S pogodbo se bo na ponudnika prenesla lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet
razpisa. Točne površine bodo določene po
geodetski odmeri na osnovi predloženih
projektov. Občina Poljčane in ponudnik se

bosta s pogodbo dogovorila, da bo občina
za kupnino pridobila določeno število stanovanj v objektu, ki ga bo ponudnik oziroma investitor zgradil na zemljišču, ki je
predmet pogodbe, po ceni za m2 zgrajenega stanovanja, ki jo ponudnik določi v svoji ponudbi. Za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in pravočasno izvedbo del bo
moral ponudnik predložiti ustrezno bančno
garancijo v višini pogodbene vrednosti in
z veljavnostjo do končnega datuma prevzema objekta – pridobitve uporabnega dovoljenja. V pogodbi se bo, med drugim, ponudnik tudi zavezal pričeti z gradnjo objekta
v roku 6 mesecev po podpisu pogodbe,
v nasprotnem primeru bo ponudnik na pisni
poziv občine dolžan zemljišče vrniti občini
v last in posest. Pravica občine do vračila
zemljišča (na katerem se ni pričelo z gradnjo) bo ugasnila, če občina ne poda pisne
zahteve za vračilo v roku treh mesecev
po poteku prej navedenega 6-mesečnega roka. Ponudnik se bo s pogodbo tudi
zavezal, da bo morebitno zemljišče, ki bi
bilo potrebno za javno rabo oziroma javne
površine, neodplačno prenesel v lastništvo
občine oziroma v javno dobro.
9. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika:
komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Poljčane, imenovana s sklepom župana, bo
dne 18. junija 2008, ob 10. uri, na sedežu
Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319
Poljčane, javno odprla vse pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe. Pripombe na javnem odpiranju lahko podajo
le ponudniki in s pisnim pooblastilom tudi
njihovi pooblaščenci. Prepoznih in nepravilno označenih ponudb komisija ne bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo
zapečatene vrnjene ponudnikom). Razpis
se šteje kot uspel tudi v primeru, če se javi
le en ponudnik.
10. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo kandidati obveščeni v roku največ 14 dni od
izteka roka za predložitev ponudb.
11. Omejitve prodajalca v zvezi s postopkom razpolaganja: Občina Poljčane si
pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, brez
odškodninske odgovornosti.
12. Kontaktna oseba: podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko
ponudniki dobijo na Občini Poljčane na tel.
02/80-29-223, Karmen Breznik, v času uradnih ur. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Poljčane
Št. 430-0055/2008
Ob-5104/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07, 94/07) in sklepa Občinskega
sveta Občine Naklo z dne 27. 5. 2008 Občina Naklo objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo.
2. Predmet prodaje:
– del parc. št. 139/4 (nova parc. št.
139/4) – travnik v izmeri 2.100 m2 vl. št.
128, k.o. Pivka,
– parc. št. 142/2 – travnik v izmeri
1.204 m2, vl. št. 128, k.o. Pivka in
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sta 24, 4202 Naklo. Na zaprti kuverti mora
biti pod naslovom občine vidno navedeno
»ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila
komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enako ceno:
– in je eden izmed ponudnikov občan
Občine Naklo oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Naklo, ima prednost občan
Občine Naklo oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Naklo;
– in nihče izmed teh ponudnikov ni občan
oziroma pravna oseba s sedežem v Občini
Naklo se izvede dražba, na katero se povabi
vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno
ponudbo za posamezno enoto.
11. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba z dnem, določenim za dopolnitev,
ne bo popolna, jo prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb prodajalec ne
bo upošteval.
12. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na Bojano Umnik,
Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202
Naklo, tel. 04/277-11-02, e-pošta: bojana.umnik@obcina-naklo.si.
13. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodne najave pri Ivanu Ficu, Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, tel.
04/277-11-22, e-pošta: ivan.fic@obcina-naklo.si.
Občina Naklo
Ob-5134/08
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov
9, Celje, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
74/98), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in sklepom Mestnega
sveta Mestne občine Celje objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč v lasti
Mestne občine Celje
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje so naslednja stavbna
zemljišča:
a) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja
Predmet prodaje so stavbna zemljišča označena s parc. št. 1313/2 – travnik v izmeri 396 m2, vpisano v vl. št. 1453,
k.o. Spodnja Hudinja, parc. št. 1315 – njiva
v izmeri 706 m2, vpisano v vl. št. 778, k.o.
Spodnja Hudinja, parc. št. 1314/1 – njiva
v izmeri 1.807 m2, vpisano v vl. št. 1033, k.o.
Spodnja Hudinja, parc. št. 1320/8 – travnik
v izmeri 670 m2, vpisano v vl. št. 935, k.o.
Spodnja Hudinja, parc. št. 1321/6 – travnik
v izmeri 213 m2, vpisano v vl. št. 1520, k.o.
Spodnja Hudinja, parc. št. 1319/6 – travnik
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v izmeri 421 m2, parc. št. 1321/14 – travnik
v izmeri 1.804 m2, parc. št. 1321/12 – njiva
v izmeri 307 m2, parc. št. 1321/11 – travnik
v izmeri 83 m2, vsa vpisana v vl. št. 1614,
k.o. Spodnja Hudinja.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN Dolgo polje I in ŠRC Golovec (RC – planiranje, proj. št. 10/83, Uradni
list SRS, št. 14/86) predvidena stanovanjska
gradnja in spremljajoče dejavnosti.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
136,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celo2
tno kvadraturo 6.407 m 871.352,00 EUR.
V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji
20%.
Zemljišče je obremenjeno z zakupnikom,
ki ima pri nakupu prednostno pravico.
b) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
označena s parc. št. 1319/7 – travnik v izmeri 634 m2, parc. št. 1321/15 – travnik v izmeri 324 m2, parc. št. 1321/13 – njiva v izmeri 13 m2, parc. št. 1322/3 – funkc. objekt
v izmeri 4 m2, zelenica v izmeri 3.604 m2,
parc. št. 1318/1 – travnik v izmeri 2.143 m2,
parc. št. 1324/1 – pot v izmeri 1.697 m2,
parc. št. 1320/2 – cesta v izmeri 167 m2,
parc. št. 1322/1 – travnik v izmeri 8.785 m2,
parc. št. 1332 – cesta v izmeri 38 m2, zelenica v izmeri 2.398 m2, vsa vpisana v vl. št.
1614, k.o. Spodnja Hudinja, parc. št. 1323
– igrišče v izmeri 8.336 m2, parc. št. 1327
– igrišče v izmeri 3.529 m2, oba vpisana
v vl. št. 1520, k.o. Spodnja Hudinja, parc.
št. 1366/3 – zelenica v izmeri 997 m2, parc.
št. 1330 – igrišče v izmeri 880 m2, parc. št.
1328 – zelenica v izmeri 924 m2, vsa vpisana v vl. št. 778, k.o. Spodnja Hudinja.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
so v skladu z ZN Dolgo polje I in ŠRC Golovec (RC – planiranje, proj. št. 10/83, Uradni
list SRS, št. 14/86) predvideni odprti športno
rekreacijski objekti in sejemski program.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
136,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 34.473 m2 4.688.328,00 EUR.
V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji
20%.
Zemljišče je obremenjeno z zakupnikom,
ki ima pri nakupu prednostno pravico.
c) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 1575/1 – dvorišče v izmeri 337 m2, vpisano v vl. št. 778, k.o. Spodnja Hudinja.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN Gospodarska cona v Celju
– Industrija jug (Uradni list SRS, št. 22/77
– proj. št. 216/70 ZNG) predvidena gradnja
proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
160,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 337 m2 53.920,00 EUR. V ceni
ni zajet davek na promet nepremičnin, katerega plača kupec.
Zemljišče je obremenjeno z zakupnikom,
ki ima pri nakupu prednostno pravico.
d) Lokacija v k.o. Medlog
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 2099/1 – cesta v izmeri
1511 m2, vpisano v vl. št. 1524, k.o. Medlog
– od tega 640 m2 stavbnega zemljišča in
871 m2 kmetijskega zemljišča.
Zemljišče leži v območju PUP za obmestni prostor Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 108/01 – proj. št. 322/1998 ZPI) in je
razdeljeno na stavbno zemljišče – del in na
kmetijsko zemljišče I. kat. – del.

Izklicna cena stavbnega zemljišča znaša
58,91 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 640 m2 37.702,40 EUR, izklicna cena kmetijskega zemljišča znaša 4,69
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 871 m2 4.084,99 EUR. V ceni ni zajet davek na promet nepremičnin, katerega
plača kupec.
Zemljišče je obremenjeno z zakupnikom,
ki ima pri nakupu prednostno pravico.
Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet
prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni
prispevek, in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik
je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena,
skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno.
b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali predložiti v zaprti ovojnici najkasneje do 19. 6. 2008 do
12. ure na naslov: Mestna občina Celje,
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 9, Celje, z oznako: »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb-prodaja zemljišč«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
c) V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika,
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene,
– pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega mora
biti razvidno, da imajo sedež v RS,
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS),
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS,
–
dokazilo
o
plačilu
varščine
v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, št.
01211-0100002855, z obveznim sklicem na
št. 28 75108-7221002-7000007. Ponudniku,
ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec
varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu
ponudniku pa 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 8 dni po podpisu pogodbe.
e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prodajo zemljišča (plačilo davka,
stroški notarskih storitev).
f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla (pogodbe) ustavi.
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki
jo pripravi prodajalec, v nasprotnem prime-
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ru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati.
h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le to s sklepom zavrže in
o tem obvesti ponudnika.
5. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC – Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje), 19. 6. 2008 ob
13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele
ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in
finančnega premoženja MOC in vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb.
Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri
najugodnejšega ponudnika upošteva načelo
proste presoje.
6. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, tel. 03/426-56-20
(mag. Ingrid Mastnak) in tel. 03/426-56-04
(Renata Poteko).
Mestna občina Celje

kopijo izpiska iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma kopijo izpisa iz poslovnega
registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od
30 dni;
– izjavo, da se strinja in sprejema vse
pogoje iz tega razpisa.
7. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudba morajo ponudniki v zaprti in
zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na
naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup zemljišča v OC
Pod železnico«. Ponudbe, poslane po pošti
ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do četrtka, 26. 6.
2008, do 10. ure. Javno odpiranje prispelih
pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob
10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
8. Informacije: ogled zemljišča je možen ob predhodni najavi na kraju samem,
in sicer v četrtek, 12. 6. 2008, od 10. do 11.
ure in v torek, 24. 6. 2008, od 10. do 11.
ure. Dodatne informacije dobite na sedežu
Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-14,
kontaktna oseba Katarina Ambrožič ali na
tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja
Lovrekovič.
Občina Ajdovščina

Ob-5175/08
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 9., 10. in 33.
člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo,
št. 7/99, Ur. l. RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) in
sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina št. 478-153/2008, sprejetega na seji dne
22. 5. 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a.
2. Vrsta pravnega posla: z izbranim najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba.
3. Namen, predmet prodaje in opis nepremičnin
Namen javnega zbiranja ponudb je prodaja stavbnega zemljišča v k.o. Vipavski
Križ, parc. št. 3516 v izmeri 2059 m2. Parcela je v postopku komasacije skladno s sklepom občinskega sveta št. 478-229/2006 in
478-33/2007, ki ga je sprejel na 15. redni
seji dne 6. 3. 2008, zato se mora ponudnik strinjati, da vstopi v komasacijo in po
opravljeni komasaciji pridobi novo parcelno
številko v izmeri 2059 m2, ki bo po legi in
obliki obsegala pretežni del današnje parc.
3516 in del parc. št. 3556/2, obe k.o. Vipavski Križ. Parcela, ki se prodaja in iz komasacijskega sklada pridobljena parcela sta
obremenjeni s služnostno pravico poteka,
vzdrževanja in nadzora vodovoda na S delu
te parcele v celotni širini, in sicer za čas trajanja vodovoda v korist Občine Ajdovščina
in njenih pravnih naslednikov.
Komunalna opremljenost: parcela se nahaja v območju, za katerega je občinski svet
na seji dne 29. 6. 2006 sprejel sklep o dispoziciji pozidave št. 350-12/2006. Območje še
ni komunalno opremljeno, se pa ureja. Komunalni prispevek je investitor dolžan plačati pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
4. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe
Prispele ponudbe se bodo vrednotile po
kriteriju najvišje ponudbene cene. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ob iz-

polnjevanju vseh pogojev tega razpisa podal
najvišjo ponudbeno ceno in bo s sklepom
izbran za najugodnejšega ponudnika.
Izhodiščna oziroma najmanjša ponudbena cena znaša 86.800 €. Navedena najmanjša ponudbena cena ne vključuje davka
na dodano vrednost.
Uspeli ponudnik je dolžan poleg kupnine
plačati tudi davek na dodano vrednost v višini 20% od ponujene cene za predmetno
zemljišče.
5. Drugi pogoji:
a) Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno« in
je obremenjena s služnostno pravico poteka, vzdrževanja in nadzora vodovoda.
b) Pri javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske
unije, pravne osebe s sedežem v državah,
ki so članice Evropske unije in tujci kot jih
opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev
na nepremičninah v RS.
c) Obveznost Občine Ajdovščina, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najvišjo ceno, je izključena.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. O odločitvi prodajalca
bodo ponudniki s sklepom obveščeni v roku
8 dni od odpiranja prispelih ponudb.
d) Izbrani najugodnejši ponudnik mora
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po izboru in plačati celotno kupnino za zemljišče vključno z davkom na
dodano vrednost v roku 8 dni od izstavitve
računa.
e) Ponudniki morajo v roku za oddajo
ponudbe za razpis plačati varščino v višini
9.000,00 EUR na Podračun EZR Občine
Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila.
Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni
od dneva izbora najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe, bo vplačana varščina
zapadla v korist Občine Ajdovščina.
f) Zagotovilo, da se ponudnik strinja
z vstopom v pogodbeno komasacijo, kot je
opisano pod točko 3. tega razpisa in plačilo
kupnine so bistvena sestavina pogodbe.
g) Za sestavo pogodbe in zemljiško
knjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina.
Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
h) Prodajalec si pridržuje pravico, da
v primeru več najugodnejših ponudb, vse
najugodnejše ponudnike pozove k oddaji
ponovne ponudbe.
6. Ponudba
Ponudba mora biti podana v pisni obliki
v zapečateni ovojnici kot je določeno v točki
7. tega razpisa in mora vsebovati:
– navedbo predmeta nakupa;
– ponudbeno ceno (brez DDV);
– izjavo, da se strinja z vstopom v pogodbeno komasacijo, kot je opisana pod
točko 3. tega razpisa;
– potrdilo o vplačani varščini;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma
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Ob-5188/08
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23,
1218 Komenda (v nadaljevanju: prodajalec), ki jo v postopku prodaje zastopa
Komisija za vodenje postopka prodaje občinskega finančnega premoženja (v nadaljevanju: komisija), na podlagi 51. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo
in spremembe), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe),
Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, št. 127/03, 140/06,
95/07), letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Komenda za leto 2008 in sklepa 16. seje
Občinskega sveta Občine Komenda z dne
24. april 2008, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo finančnega premoženja
1. Predmet prodaje je enoviti poslovni
delež v višini 100% v družbi RRI regijski
razvojni investitor d.o.o., Zajčeva cesta 23,
1218 Komenda.
Glavna dejavnost družbe RRI d.o.o. je
poslovanje z lastnimi nepremičninami ter organizacija izvedbe nepremičninskih objektov za trg. Ponudba se mora nanašati na
odkup 100% poslovnega deleža v družbi
RRI d.o.o.
2. Za potrebe prodaje lastniškega kapitala družbe RRI d.o.o. je bila v mesecu
marcu 2008 izdelana cenitev s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij.
Najnižja ponujena kupnina za nakup 100%
lastniškega kapitala družbe RRI d.o.o. znaša =2.500.000,00 EUR.
3. Izmed nezavezujočih ponudb bodo po
naslednjem vrstnem redu kriterijev izbrani
ponudniki, ki bodo ponudili in predložili:
– višjo kupnino za odkup 100% poslovnega deleža,
– izkazali poslovno in finančno boniteto,
– navedli rok plačila kupnine; primeren
ponudnik mora kupnino plačati v roku 3 mesecev po sklenitvi pogodbe,
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– poslovni načrt, ki vsebuje najmanj
opredelitev vizije razvoja in cilje skladno
z navodilom iz informacijskega memoranduma.
4. Zainteresirani lahko dvignejo informacijski memorandum na Občini Komenda,
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, kontaktna oseba Mira Grzinčič, tel. 01/724-74-05.
5. Vse stroške, ki izvirajo iz sklenjene pogodbe, se zaveže plačati izbrani ponudnik.
6. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najpozneje do 10. julija
2008, do 15. ure, na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda,
Komisija za vodenje prodaje občinskega finančnega premoženja, z oznako »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – RRI d.o.o.«.
Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
7. Nezavezujoča ponudba se predloži na
predpisanem obrazcu ponudbe, ki je sestavni del informacijskega memoranduma, kateri
je potrebno priložiti:
– izjavo o tem, da ponudnik nastopa
v svojem imenu in za svoj račun oziroma
če ponudnik/ponudniki nastopa(jo) v okviru
konzorcija, mora(jo) to primerno razkriti;
– za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike izpisek iz sodnega registra ali iz Poslovnega registra Slovenije, ki
ga vodi AJPES, ki izkazuje registracijo ponudnika in odraža zadnje dejansko stanje;
– izjavo o ponujeni kupnini za nakup
100% poslovnega deleža v družbi RRI
d.o.o.;
– izjavo o roku plačila kupnine (upoštevati je potrebno, da bo morala biti kupnina
plačana najpozneje v roku 3 mesecev po
sklenitvi pogodbe);
– v primeru odloženega plačila kupnine
navedbo primernega zavarovanja plačila
kupnine;
– poslovno in finančno bonitetno poročilo
ponudnika:
– ponudniki – pravne osebe so dolžne
k ponudbi priložiti BON 1/P; izjavo o razkritju
lastnih sredstev za plačilo kupnine oziroma
izjavo banke o odobritvi kredita, če bo navedel, da bo kupnino poravnal s kreditom;
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– ponudniki – samostojni podjetniki posamezniki so dolžni ponudbi priložiti BON
1/SP in izjavo banke o razvrstitvi v bonitetni
razred; izjavo o razkritju lastnih sredstev za
plačilo kupnine oziroma izjavo banke o odobritvi kredita, če bo navedel, da bo kupnino
poravnal s kreditom;
– ponudnik – fizična oseba – dokazilo
o finančni sposobnosti izvedbe posla z ustreznim potrdilom banke ter navedbo finančnega zavarovanja posla; izjavo o razkritju
lastnih sredstev za plačilo kupnine oziroma
izjavo banke o odobritvi kredita, če bo navedel, da bo kupnino poravnal s kreditom;
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
50.000,00 EUR na TRR Občine Komenda,
številka 01364-0100002342, sklic na številko 7510-2008,
– poslovni načrt, ki mora vsebovati najmanj opredelitev vizije razvoja in cilje.
8. Primerni kupci bodo pisno obveščeni
do 17. julija 2008, da imajo možnost pridobitve podrobnih informacij oziroma izvedbe skrbnega pregleda družbe, pred katerim
bodo morali podpisati izjavo o varovanju
tajnosti.
9. Primerni kupci morajo zavezujočo ponudbo poslati ali oddati na naslov iz točke 6.
najpozneje do 31. julija 2008. V primeru, da
bo komisija ocenila, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb
ne bo mogla izbrati najboljšega ponudnika
ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje
prodaje, bo pozvala ponudnike, da ponudbo
še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija lahko tudi odloči, da s primernimi kupci
opravi pogajanja z namenom doseganja čim
boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki pisno obveščeni najkasneje
v 20 dneh od oddaje zavezujoče ponudbe.
Izbran bo tisti ponudnik (kupec), ki bo ponudil ugodnejšo ponudbo ob upoštevanju
kriterijev iz točke 3. Ob enaki ponudbi pa
ponudnik (kupec), ki bo ponudil višjo kupnino za nakup 100% poslovnega deleža
v družbi RRI d.o.o.
11. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
lastniškega kapitala družbe RRI d.o.o. je

najpozneje 15 dni od izbire najugodnejšega
ponudnika (kupca).
12. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji lastniškega deleža družbe RRI
d.o.o. z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi.
13. Dodatna pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, kontaktna
oseba Mira Grzinčič, tel. 01/724-74-05.
Občina Komenda
Ob-5181/08
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, na podlagi točke 5.3
svojega organizacijskega predpisa o izvedbi
postopkov naročil velike vrednosti, vabi ponudnike k oddaji ponudb za:
Nabavo in montažo opreme za ureditev
transporta odlagališča nenevarnih odpadkov na deponiji Prapretno JUG.
Naročnik bo pri vrednotenju upošteval
samo kompletne ponudbe.
Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi
pogojev in meril opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo v Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob
železnici 27, Trbovlje pri Aniti Žučko, tel.
03/56-51-250. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti vsak delovni dan od 8. do
12. ure. Cena razpisne dokumentacije je
40,00 EUR. Znesek je potrebno nakazati
na TRR 02330-0012039058 s pripisom »RD
– Nabava in montaža opreme za ureditev
transporta odlagališča nenevarnih odpadkov na deponiji Prapretno JUG«. Ponudniki
morajo za dvig dokumentacije predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije ter
navedbo podatkov ponudnika (naziv, naslov,
davčna številka). Ponudniki lahko zahtevajo
razpisno dokumentacijo tudi po pošti.
Dodatna pojasnila lahko zainteresirani
ponudniki dobijo v Termoelektrarni Trbovlje
pri Edvardu Zorko.
Rok za oddajo ponudb je 23. 6. 2008
do 12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-5071/08
Zeleni Slovenije, Komenskega 11, 1000
Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
sredstva in obveznosti do virov
sredstev na dan 31. 12. 2007
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.

Znesek
v EUR brez
centov

Postavka
Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva
Obveznosti do virov sredstev
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti
iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

1.168
0
0
0
28.005
29.173
1.168
0
0
28.005
29.173

skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
III.
IV.

Znesek
v EUR brez
centov

Postavka
Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu določeno
višino
Drugi prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni odhodki
Celotni odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

0
11.172
0
0
631
11.803
0
42.845
42.845
0
31.042
Zeleni Slovenije

Št. 221-3/2002/13
Ob-5139/08
V register političnih strank se pod zaporedno številko 45, kjer je vpisana politična
stranka Progresivna stranka, s skrajšanim
imenom Progresivci in s kratico imena PS
ter s sedežem: Kropa, Kropa 13, vpiše sprememba statuta, sprememba imena v: Zeleni
Progres, sprememba skrajšanega imena v:

Progres, sprememba kratice imena v: ZP,
sprememba znaka, sprememba sedeža v:
Ljubljana, Ulica bratov Učakar 4, sprememba programa in sprememba zastopnika stranke. Znak stranke je napis ZELENI
PROGRES / pisava: Franklin Gothic Medium/ (barva: Zelena 5/129/17 RGB) namesto
črke O v besedi PROGRES je vstavljena
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sončnica (dve barvi: Črna 13/12/14 RGB in
rumena 247/241/9). Številke barv so določene po barvnem modelu RGB.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše
Tomaž Ogrin, EMŠO: 0911940500209,
državljan Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem: Ulica bratov Učakar 4, Ljubljana.

Ob-5176/08
Po Zakonu o političnih strankah Zveza
za napredek Radeč in radeškega območja,
V gaju 15, Radeče, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2007

Zap.
št.

Postavka

I.

Prihodki

1.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

2.

Drugi prihodki

Znesek
v EUR
1.322,90
194,58

Celotni prihodki
Št. 221-4/2004/17
Ob-5140/08
V register političnih strank se pod zaporedno številko 49, kjer je vpisana politična
stranka Slovenija je naša, s kratico imena
SJN ter s sedežem v Kopru, Gortanov trg
15, vpiše sprememba statuta in sprememba znaka stranke. Znak stranke Slovenija
je naša (SJN) je sestavljen iz dveh grafičnih elementov: simbola srca, ki se pojavlja
v rdeči barvi (pantone 185C) in logotipa (napisa) SLOVENIJA JE NAŠA, ki je izpisan
v črni (100% key) in rdeči barvi (pantone
185C). Logotip se lahko pojavlja v svojem
celostnem izpisu Slovenija je naša ali pa
z okrajšavo sjn. Izpisano ime je v sans-serifni tipografiji Helvetica (švicarskega tipografa
Maxa Miedingera). Helvetica se likovno dopolnjuje s simbolom (znakom).

Odhodki

1.

Stroški volitev

2.

Drugi stroški in izredni odhodki

485,87

Celotni odhodki

485,87

III.

Presežek prihodkov nad odhodki

Zap.
št.

Postavka

I.

Sredstva

1.

Denarna sredstva
na računih
Skupaj sredstva

tipografija: helvetica
pantone 185 C
100% key

1.031,61

skrajšano letno poročilo
sredstev in virov sredstev v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2007

Druga sredstva

znak SJN

1.517,48

II.

Znesek
v SIT

1.056,61
83,46
1.140,07

II.

Obveznosti do virov
sredstev

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Kratkoročne obveznosti
iz financiranja

3.

Druge obveznosti do
virov sredstev

1.140,07

Skupaj viri sredstev

1.140,07
Zveza za napredek Radeč
in radeškega območja
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2008-2
Ob-4531/08
1. V evidenci statutov sindikatov, ki se
vodi pri Upravni enoti Krško, kjer je vpisan
Sindikat podjetja Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih borcev 18, Brestanica, z matično številko 1231308, se pod zaporedno
številko 2 vpiše novo ime sindikata, in sicer:
Sindikat delavcev dejavnosti energetike
Slovenije, Sindikat podjetja Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih borcev 18,
Brestanica.
2. Sprememba in dopolnitev pravil Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Sindikat podjetja Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih borcev 18, Brestanica,
skrajšano ime Sindikat podjetja TEB, ki so
bila sprejeta dne 18. 3. 2008, se vzamejo v hrambo in vpišejo v evidenco statutov
sindikatov pri upravni enoti Krško, pod zaporedno št. 2.
Št. 101-3/2008-231
Ob-4659/08
V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi
Upravna enota Šentjur pri Celju, se pri zaporedni številki 1, kjer so vpisani Dogovori o sindikalnih pogojih za delo, Sindikata
podjetja Hmezad Tajfun, Planina pri Sevnici, z matično številko 5173124 ter davčno
številko 95009540, vpiše naslednja sprememba:
1. Sprememba imena sindikata se opravi
tako, da se kot veljavno polno ime sindikata
vpiše Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije – Sindikat podjetja Tajfun
Planina, Planina pri Sevnici in kot skraj-

šano ime SKEI sindikat podjetja Tajfun
Planina, Planina pri Sevnici.
2. Upravna enota Šentjur pri Celju z dnem
izdaje te odločbe sprejme v hrambo Pravila
o organiziranju in delovanju Sindikata podjetja Tajfun Planina z dne 14. 4. 2008.
3. Spremembo imena in hrambo pravil
sindikata je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata, Ciril Metod Kovač.
4. Z izdajo te odločbe preneha veljati odločba o hrambi Dogovorov o sindikalnih pogojih za delo, ki jo je izdala Občina Šentjur
pri Celju, št. 02-2/93-3 z dne 27. 5. 1993.
Št. 101-4/2008-231
Ob-4660/08
1. V evidenci statutov sindikatov, ki jo
vodi Upravna enota Šentjur pri Celju, se
z dnem izdaje te odločbe sprejmejo v hrambo Pravila o organiziranju in delovanju sindikalne podružnice SKEI Tegometall oprema trgovin in inženiring podjetij Tegometall
Oprema trgovina, d.o.o. in Tegometall inženiring d.o.o.
2. Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno številko
20. Naziv sprejetih in v hrambo danih pravil
je: Pravila o organiziranju in delovanju sindikalne podružnice SKEI Tegometall oprema
trgovin in inženiring, Cesta Kozjanskega odreda 29, 3230 Šentjur. Polno ime sindikata je:
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije, SKEI Tegometall oprema trgovin
in inženiring, s skrajšanim imenom: SKEI
Tegometall oprema trgovin in inženiring.
3. Hrambo je zahtevala pooblaščena
oseba sindikata, Alojz Jazbec.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-40/2008-20
Ob-5093/08
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 16. 5.
2008 na podlagi četrtega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (uradno prečiščeno besedilo,
ZPOmK-UPB2, Uradni list RS, št. 64/07;
v nadaljevanju: ZPOmK) izdal sklep o uvedbi postopka v zadevi priglašene koncentracije družb Infond Holding, finančna družba,
d.d., Titova cesta 2 A, 2000 Maribor, Cestno podjetje Maribor družba za gradnjo
in vzdrževanje cest d.d., Iztokova ulica
30, 2000 Maribor, Fidina, finančne in nepremičninske storitve d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Koto proizvodno
in trgovsko podjetje, d.d., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana in Pivovarna
Laško, delniška družba, Trubarjeva ulica
28, 3270 Laško.
Koncentracija družb temelji na pridobitvi skupnega nadzora družb Infond Holding,
d.d., Cestno podjetje Maribor d.d., Fidina,
d.d., in Koto, d.d., nad družbo Pivovarna
Laško, d.d. Koncentracija je podrejena določbam ZPOmK.
Ker je trg prodaje izdelkov za vsakdanjo
rabo na drobno, na katerem deluje družba
Mercator d.d., vertikalno povezan s trgom
prodaje piva, trgom prodaje vode, trgom
prodaje ledenega čaja ter trgom prodaje
sokov, na katerih deluje družba Pivovarna
Laško d.d. s svojimi odvisnimi družbami,
družbe pa imajo vsaka na svojem trgu veliko tržno moč, bi lahko koncentracija imela bistven vpliv na pogoje konkurence na
vseh omenjenih upoštevnih trgih, v smislu
omejevanja konkurence na strani drugih
ponudnikov piva, vode in brezalkoholnih pijač za katere je družba Mercator d.d. eden
najpomembnejših distribucijskih kanalov za
podjetja, ki so konkurenti družbe Pivovarna
Laško d.d. oziroma njenih odvisnih družb.
Zaradi pričakovanih vertikalnih učinkov
Urad meni, da obstaja možnost ustvarjanja
oziroma krepitve prevladujočega položaja,
kar bi lahko povzročilo izločitev ali bistveno
zmanjšanje učinkovite konkurence na opredeljenih upoštevnih trgih, zato je uvedel postopek presoje morebitnih negativnih vplivov
na konkurenco.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v roku 30 dni od objave tega izvlečka
in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter
dokumente, ki bi bili lahko pomembni za
odločitev, ne da bi formalno zahtevali status
udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe
in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave gospodarskih družb
Ob-5072/08
Poslovodstvi družb Ljubljanski kabel, telekomunikacijske storitve, d.d., Tivolska 50,
1000 Ljubljana in LK1, telekomunikacijske
storitve, d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana, v skladu z določbami 586. člena ZGD-1
objavljata obvestilo, da sta dne 28. 5. 2008
predložili sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pogodbo o pripojitvi hčerinske družbe LK1, telekomunikacijske storitve, d.o.o., kot prevzete družbe v izključni
lasti družbe Ljubljanski kabel d.d. kot prevzemne družbe.
Delničarjem družbe Ljubljanski kabel d.d.
so v skladu s 586. členom ZGD-1 na voljo
vsi dokumenti o pripojitvi na sedežu družbe
Ljubljanski kabel d.d. v Ljubljani, Tivolska
50.
V skladu z določili drugega odstavka 599.
člena ZGD-1 uprava prevzemne družbe ne
zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe. Sklepe
edinega družbenika prevzete družbe LK1,
telekomunikacijske storitve, d.o.o., v zvezi
s soglasjem s pripojitvijo k prevzemni družbi
bo družbenik Ljubljanski kabel d.d. sprejel
na naslednji delovni dan od dneva, ko bo
poteklo enomesečno obdobje od dneva objave tega obvestila v Uradnem listu RS.
Delničarjem družbe Ljubljanski kabel
d.d. se s to objavo tudi sporoča, da mora
v skladu z določbami tretjega odstavka 599.
člena ZGD-1 skupščina prevzemne družbe
odločati o soglasju za pripojitev, če delničarji
prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne
družbe, v enem mesecu od dneva zasedanja skupščine prevzete družbe, ki je sprejela
sklep o soglasju za pripojitev, zahtevajo sklic
skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči
o soglasju za pripojitev.
Poslovodstvo družb
Ljubljanski kabel d.d. in LK1 d.o.o.
Št. 1009/2
Ob-5094/08
Begrad d.d. gradbeništvo, trgovina, inženiring, Kočevarjeva 4, Novo mesto, v skladu
z določili Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) objavlja, da je od družbe Begrad
Invest d.o.o., upravljanje in poslovne storitve, Kočevarjeva 4, Novo mesto, prejela
sporočilo, da ima ta družba v družbi Begrad
d.d. Novo mesto večinski 50,034% lastniški
delež delnic.
Begrad d.d. Novo mesto
uprava družbe
Franc Panjan, direktor
Ob-5190/08
V skladu z določili 599. člena ZGD-1
uprava družbe ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana in
uprava družbe Pekarna Lesce, podjetje za
pekarstvo in slaščičarstvo, d.o.o., Rožna
dolina 8, 4248 Lesce, obveščata delničarje
družbe Žito prehrambena industrija, d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, da je bila
pristojnemu Okrožnemu registrskemu sodišču v Kranju in pristojnemu Okrožnemu
registrskemu sodišču v Ljubljani, dne 6. junija 2008 predložena pogodba o pripojitvi,

ki sta jo upravi prevzemne in prevzete družbe sklenili v notarskem zapisu dne 6. junija
2008.
Pripojitev prevzete družbe Pekarna Lesce, podjetje za pekarstvo in slaščičarstvo,
d.o.o., Rožna dolina 8, 4248 Lesce k prevzemni družbi Žito prehrambena industrija,
d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, se
izvede po stanju na dan obračuna združitve,
ki je 31. 12. 2007.
V skladu z določili drugega odstavka
599. člena ZGD-1 uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev
odločala skupščina prevzemne družbe.
Edini družbenik prevzete družbe Pekarna Lesce, podjetje za pekarstvo in slaščičarstvo, d.o.o., Rožna dolina 8, 4248 Lesce,
družba Žito, d.d. bo v torek, dne 8. julija
2008 sprejel ustrezne sklepe vezane na pripojitev.
Skupščina prevzemne družbe mora
odločati o soglasju za pripojitev, kolikor bi
delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala
prevzemne družbe, v roku 1 meseca od
dneva zasedanja skupščine prevzete družbe, ki je sprejela sklep o soglasju za pripojitev, zahtevali sklic skupščine prevzemne
družbe.
Skladno z določili četrtega odstavka 599.
člena ZGD-1, se določila vezana na 3. in 4.
točko drugega odstavka 581. člena, prve
in druge alinee 2. točke drugega odstavka
582. in 583. člena ZGD-1, ne upoštevajo.
Delničarjem, ki so udeleženi pri pripojitvi,
bo v skladu z določili četrtega odstavka 586.
člena ZGD-1 omogočena pridobitev listin iz
drugega odstavka 586. člena ZGD-1.
Žito, d.d.
predsednik uprave
mag. Iztok Bricl
član uprave
Sandi Svoljšak
Pekarna Lesce, d.o.o.
direktor družbe
Peter Gašperin
Ob-5210/08
Upravi družb PUP Velenje Holding, d.d.,
Koroška cesta 40a, 3320 Velenje in PUP Velenje d.d., Koroška cesta 40a, 3320 Velenje,
v skladu z določili 586. člena ZGD-1 obveščata delničarje obeh družb, da je za četrtek
10. 7. 2008 ob 9.30, sklicana skupščina delniške družbe PUP Velenje d.d. in za v četrtek 10. 7. 2008 ob 8.30, sklicana skupščina
delniške družbe PUP Velenje holding, d.d.
Na prej navedenih skupščinah bodo delničarji obravnavali in odločali o predlogu sklepov za združitev obeh navedenih družb, ki
se izvede s pripojitvijo družbe PUP Velenje
holding, d.d. k družbi PUP Velenje d.d.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem v prostorih
informativnih pisarn za izvedbo skupščine
na sedežu obeh družb v skladu z objavljenimi sklici skupščin obeh družb v Uradnem
listu RS.
Delničarje obeh navedenih družb v skladu z določili 586. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 obveščamo, da sta upravi
družb, ki se združujeta, predložili pristojne-

mu Okrožnemu sodišču v Celju dne 5. 6.
2008 pogodbo o pripojitvi, ki sta ju pred tem
pregledala nadzorna sveta obeh družb in
pripojitveni revizor.
Na sedežu obeh družb je delničarjem na
vpogled tudi naslednje gradivo: pripojitvena
pogodba, letni obračun in poročilo o stanju
PUP Velenje holding, družba za upravljanje, svetovanje in poslovne storitve, d.d.,
Koroška cesta 40 A, za poslovna leta 2004,
2005 in 2006, v skladu z določilom 68. člena
ZGD-1 zaključno poročilo, katerega sestavni del so tudi revidirani računovodski izkazi
obeh družb za poslovno leto 2007 po stanju
na dan 31. 12. 2007, zaključno poročilo po
stanju prevzete družbe na dan obračuna pripojitve, to je 31. 12. 2007, poročilo uprav navedenih družb o pripojitvi, revizijsko poročilo
o pripojitvi, poročilo nadzornih svetov družb
v skladu z določili 584. člena ZGD-1. Vsa
gradiva so delničarjem na vpogled v skladu
z objavljenimi sklici skupščin.
Vsakemu delničarju, ki bo upravi posredoval pisno zahtevo za dostavo prepisa listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava
najkasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačen prepis teh listin, v skladu z določili 4. točke 586. člena ZGD-1.
PUP Velenje d.d.
uprava – direktor
Jože Mraz
PUP Velenje holding, d.d.
uprava – direktor
Jože Mraz

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5073/08
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, drugič 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.
Direktor družbe poziva vse upnike, da se
v roku dveh mesecev od objave tega sklepa
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe. Upnikom se zagotavlja pravica po 520.
členu ZGD-1.
RSG Kapital d.o.o.
Jure Mikuž
direktor
Ob-5105/08
Skladno s 520. členom ZGD-1 izdaja
direktor, kot edini družbenik Peter's Teleurh d.o.o., s sedežem Drenikova 33, 1000
Ljubljana, matična številka 5406978, sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala. Osnovni kapital družbe, ki znaša nominalno
366.930,00 EUR, se zmanjša za 66.930,00
EUR, tako, da po zmanjšanju znaša nominalno 300.000,00 EUR.
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V skladu z drugim odstavkom 520. člena ZGD-1, prvič pozivamo upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Peter's Teleurh d.o.o.
direktor: Peter Urh
Ob-5207/08
V skladu z drugim odstavkom 520. člena
Zakona o gospodarskih družbah direktorica
družbe Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o., Linhartova 13, 1000
Ljubljana, vpisane v sodnem poslovnem registru v Ljubljani objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet s sklepom edinega družbenika družbe z dne 22. 10. 2007. Osnovni
kapital družbe se iz dosedanjega v nominalni
višini 627.717 EUR zmanjša za 620.217,00
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.
Center za razvoj malega gospodarstva
Ljubljana d.o.o.
direktorica Mateja Vadnjal

Sklici skupščin
Ob-5219/08
Popravek
Uprava družbe sporoča, da je pri objavi
sklica 14. seje skupščine za dne 4. 7. 2008,
objavljene v Ur. l. RS, št. 53 z dne 30. 5.
2008 (Ob-4962/08) pri točki 5. dnevnega
reda prišlo do tehnične napake, zato se predlog sklepa za to točko pravilno glasi:
»Štiriletni mandat poteče članom nadzornega sveta Heleni Bešter, Aleksandru Kokotu in Antonu Jurgetzu, dne 18. 6. 2008.
Za člane nadzornega sveta, z mandatno dobo štirih let, se z dnem 4. 7. 2008,
izvolijo:
1. dr. Anton Jurgetz,
2. Aleksander Kokot,
3. mag. Helena Bešter.
Skupščina se seznani s sklepom sveta
delavcev o imenovanju treh članov, predstavnikov delavcev, v nadzorni svet družbe.«
Helios Domžale d.d.
uprava
Ob-5074/08
Na podlagi zahteve delničarja ELES
d.o.o. Ljubljana, prejete dne 9. 5. 2008,
Uprava Talum d.d. Kidričevo, v skladu z 296.
členom ZGD-1 sklicuje
15. zasedanje skupščine
Talum d.d. Kidričevo,
ki bo dne 9. 7. 2008, na sedežu družbe
v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, s pričetkom ob 12. uri.
Po zahtevi delničarja bo skupščina odločala o zadevah po naslednjem dnevnem
redu:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
seznanitev o prisotnosti notarja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Delničarjev predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli notarka Kralj Sonja.
2. Potrditev dnevnega reda.
Delničarjev predlog sklepa: skupščina potrdi objavljeni dnevni red zasedanja
skupščine.
3. Odpoklic dveh članov nadzornega
sveta in izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Delničarjev predlog sklepa: z dnem sprejetja tega sklepa skupščina družbe odpokliče
dosedanja člana nadzornega sveta Stanka
Simoniča in Darinko Fakin in namesto njiju
za mandatno dobo dveh let, imenuje nova
člana nadzornega sveta Roberta Rožiča,
stanujočega Neubergerjeva 19, Ljubljana
in Eršte Stankota, stanujočega Gajeva 15,
Maribor.
Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini družbe je, da delničarji svojo udeležbo
prijavijo v pisni obliki najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Skupščina je sklepčna in lahko veljavno
odloča, če je na skupščini zastopanega 15%
kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno
določenem času. Po poteku tega časa je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Talum, d.d., Kidričevo
uprava
Ob-5075/08
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe sklicuje direktor družbe Vizija Holding Ena, k.d.d.,
skupščino
delničarjev družbe Vizije
Holding Ena, k.d.d.,
ki bo v ponedeljek, 7. 7. 2008, ob 15. uri,
v prostorih družbe na Dunajski cesti 156
v Ljubljani, ob prisotnosti notarja Bojana
Podgorška, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Direktor družbe bo v imenu sklicatelja
skupščine začel skupščino, podal ugotovitve
o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil Miha Mušič kot
predsednik ter Nataša Mišmaš kot preštevalka glasov.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila za leto 2007 z mnenjem revizorja ter sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila za leto 2007.
Bilančni dobiček v višini 5.242.925,90
EUR po stanju na dan 31. 12. 2007 se uporabi za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta, ki so bili člani nadzornega sveta družbe v času od 29. 2. 2004 do 28. 2.
2008, in direktorju družbe, v višini 6.000,00
EUR bruto na osebo oziroma sorazmerno
s časom trajanja mandata posamezne osebe, če je bil mandat člana nadzornega sveta
krajši od navedenega obdobja.
Preostali del bilančnega dobička v višini 5.218.925,90 EUR ostane nerazporejen,
o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala
v naslednjih poslovnih letih.

2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2007.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2008 se imenuje revizorsko
hišo Dinamic, d.o.o., iz Novega mesta.
4. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave: članom nadzornega sveta za njihovo delo v nadzornem
svetu pripada sejnina v višini 200,00 EUR
na osebo, predsedniku nadzornega sveta
pa 250,00 EUR.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in sestavljeno skladno z določbami ZGD-1 ter ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo prijavili svojo udeležbo
na skupščini upravi družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pisno pooblastilo mora biti priloženo prijavi.
Delničarji in pooblaščenci družbi izkažejo
osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi podatki
z značajem javne listine s sliko, zakoniti zastopniki pa še z dokazilom o upravičenosti
zastopanja.
Udeleženci skupščine se pol ure pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam
udeležencev.
Predlogi
Morebitni nasprotni in drugi predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega
reda morajo biti družbi sporočeni ter razumno utemeljeni v pisni obliki v 7 dneh po
objavi tega sklica skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za sejo skupščine družbe je delničarjem dostopno na sedežu družbe in sicer
vsak delovni dan med 10. in 12. uro, od objave sklica dalje do dneva seje skupščine.
Vizija Holding Ena, k.d.d.
direktor družbe
Ob-5076/08
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe sklicuje direktor družbe Vizija Holding, k.d.d.,
skupščino
delničarjev družbe Vizije Holding, k.d.d.,
ki bo v ponedeljek, 7. 7. 2008, ob 14. uri,
v prostorih družbe na Dunajski cesti 156
v Ljubljani, ob prisotnosti notarja Bojana
Podgorška, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Direktor družbe bo v imenu sklicatelja
skupščine začel skupščino, podal ugotovitve
o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil Miha Mušič kot
predsednik ter Nataša Mišmaš kot preštevalka glasov.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila za leto 2007 z mnenjem revizorja ter sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila za leto 2007.
Bilančni dobiček v višini 6.068.372,57
EUR po stanju na dan 31. 12. 2007, se
uporabi za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta, ki jim je mandat potekel z dnem
28. 2. 2008, in direktorju družbe v višini
6.000,00 EUR bruto na osebo.
Preostali del bilančnega dobička v višini 6.044.372,57 EUR ostane nerazporejen,
o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala
v naslednjih poslovnih letih.
2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2007.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2008 se imenuje revizorsko
hišo Dinamic, d.o.o., iz Novega mesta.
4. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave: članom nadzornega sveta za njihovo delo v nadzornem
svetu pripada sejnina v višini 200,00 EUR
na osebo, predsedniku nadzornega sveta
pa 250,00 EUR.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in sestavljeno skladno z določbami ZGD-1 ter ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo prijavili svojo udeležbo
na skupščini upravi družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pisno pooblastilo mora biti priloženo prijavi.
Delničarji in pooblaščenci družbi izkažejo
osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi podatki
z značajem javne listine s sliko, zakoniti zastopniki pa še z dokazilom o upravičenosti
zastopanja.
Udeleženci skupščine se pol ure pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam
udeležencev.
Predlogi
Morebitni nasprotni in drugi predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega
reda morajo biti družbi sporočeni ter razumno utemeljeni v pisni obliki v 7 dneh po
objavi tega sklica skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za sejo skupščine družbe je
delničarjem dostopno na sedežu družbe in
sicer vsak delovni dan med 10. in 12. uro,
od objave sklica dalje do dneva seje skupščine.
Vizija Holding, k.d.d.
direktor družbe
Ob-5077/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 21. člena Statuta družbe
uprava sklicuje
14. sejo skupščine,
ki bo v sredo, dne 9. 7. 2008, ob 10. uri,
v poslovnih prostorih družbe, Cigaletova 8,
Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje dveh preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina imenuje dva
preštevalca glasov in notarja Bojana Podgorška za sestavo notarskega zapisnika.
2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2007, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu,
razprava in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2007 in jima podeljuje
razrešnico.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007.
Predlog sklepa št. 3.a:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007
znaša 400.058,94 EUR.
Sestavljajo ga:
– čisti dobiček poslovnega leta 2007
v znesku 103.678,34 EUR ter
– preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
v višini 296.380,60 EUR.
Predlog sklepa št. 3.b:
Po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček poslovnega
leta 2007 v višini 393.486,94 EUR nameni za izplačilo dividend delničarjem, kar je
10,30 EUR bruto na delnico.
Upravičenci do dividend so delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan 9. 7.
2008.
Predlog sklepa št. 3.c.:
Po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta se iz bilančnega dobička poslovnega leta 2007 izplača nagrada članom
nadzornega sveta in predsedniku skupščine
v višini 6.572,00 EUR bruto.
Predlog nagrade za predsednico skupščine Predovnik Tatjano je v višini bruto
1.500,00 EUR, za predsednika nadzornega sveta Domitrovič Jožeta v višini bruto
1.500,00 EUR, za člane nadzornega sveta
Ječnik Marjana, Žika Brankova, Plankar Antona, Plestenjak Simono in Domjanič Marijo
v višini bruto 1.000,00 EUR.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 4.a:
Na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: ugotovi se, da z dnem
10. 6. 2008 poteče mandat članu nadzornega sveta Žika Brankovu.
Predlog sklepa št. 4.b: na predlog nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, za naslednji
mandat, ki prične teči z dnem 10. 6. 2008,
imenuje Žika Brankov.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je na
vpogled vsem delničarjem v tajništvu družbe na Cigaletovi 8, v Ljubljani, in sicer vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih imenskih kosovnih
delnic, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če svojo prisotnost na skupščini prijavijo najmanj tri dni
pred skupščino upravi družbe. Pooblaščenci
pa morajo v istem roku oddati tudi pisna pooblastila, ki jih družba shrani.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine. Pre-
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dloženi nasprotni predlogi morajo biti pisno
obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 11. uri z istim dnevnim redom. Na tem zasedanju se veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Avtobusna postaja Ljubljana d.d.
uprava
Marjan Kotar
Ob-5078/08
Na podlagi določil Statuta delniške družbe in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
Polzela tovarna nogavic, d.d., Polzela 171,
Polzela
13. skupščino
družbe Polzela tovarna nogavic, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 10. 7. 2008, ob
12. uri, na sedežu družbe Polzela 171, Polzela.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Stanislav Rozenstein, za preštevalki glasov Danica Ribič in Vera Drobež,
skupščini prisostvuje notar Srečko Gabrilo,
Savinjska cesta 20, Žalec.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2007 in poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o uporabi
bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2007 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila.
Bilančni dobiček za leto 2007, ki znaša
222.813,70 EUR, se uporabi tako, da se
del dobička v višini 9.000 EUR nameni za
nagrado članom nadzornega sveta, drugi
del v višini 213.813,70 EUR pa ostane nerazporejen.
Skupščina podeljuje razrešnico članom
uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2007.
3. Uskladitev dejavnosti družbe z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti in uskladitev določbe statuta, ki se nanaša na dejavnost družbe.
Predlog sklepov:
3.1. 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.
3.2. Spremeni se besedilo točke 3.1.,
Statuta družbe, v katerem se obstoječe besedilo dejavnost družbe uskladi z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti.
4. Prehod osnovnega kapitala in nominalnih zneskov delnic na EUR in uskladitev
določbe statuta, ki se nanaša na znesek
osnovnega kapitala in vrednost delnic.
Predlog sklepov:
4.1. Izvede se prehod osnovnega kapitala in nominalnih zneskov delnic družbe
Polzela, tovarna nogavic, d.d., na EUR, in
sicer skladno z določilom 693. člena ZGD-1.
Na podlagi preračuna znaša nominalni znesek posamezne delnice 4,17 EUR, osnovni
kapital pa predstavlja vsoto tako izračunanih
nominalnih zneskov vseh delnic družbe in
znaša 3.927.918,00 EUR, s tem da se raz-
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lika pri preračunavanju, ki znaša 0,99 EUR,
razporedi v kapitalske rezerve.
4.2. Spremeni se besedilo točke 4.1.,
prvi odstavek, statuta družbe in se po uskladitvi oziroma preračunu zneska delnic in
osnovnega kapitala iz SIT v EUR, glasi:
– 4.1. točka, prvi odstavek, statuta družbe se glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
3.927.918,00 EUR in je razdeljen na 941.947
navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic
z nominalno vrednostjo 4,17 EUR.
5. Sprejem in potrditev prečiščenega besedila Statuta družbe.
Predlog sklepa: na podlagi uskladitve
dejavnosti družbe z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti in preračuna nominalnega zneska delnic iz SIT v EUR ter
izračuna zneska osnovnega kapitala v EUR
in skladno s tem sprejeti spremembi točk
3.1. in 4.1., prvi odstavek, Statuta družbe,
se sprejme in potrdi prečiščeno besedilo
Statuta družbe.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, in seznanitev
s članom nadzornega sveta, predstavnikom
delavcev.
Predlog sklepa:
Zaradi izteka mandata dne 29. 10. 2008
članom nadzornega sveta Mariji Cizej, Mariji Prekoršek Dobovičnik, predstavnicama
delničarjev, in Marku Stegnarju, predstavniku delavcev, se na predlog nadzornega
sveta z dnem 30. 10. 2008 za dobo štirih
let imenujejo za člane nadzornega sveta
Marija Cizej, stan. Polzela 5a, Polzela, in
Marija Prekoršek Dobovičnik, stan. Breg 43,
Polzela.
Skupščina se seznani z izvolitvijo člana
nadzornega sveta, predstavnika delavcev.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizijo poslovanja družbe
za leto 2008 imenuje Abeceda – Revizijska družba, d.o.o, Stanetova ulica 22, 3000
Celje.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi najkasneje tri dni pred
sejo skupščine. Hkrati z najavo udeležbe
na skupščini morajo pooblaščenci predložiti
pisna pooblastila.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je na vpogled
delničarjem v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Polzela 171, Polzela, vsak delovnik,
od ponedeljka do petka, od 13. do 15. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo upravi družbe predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge. Predlogi morajo biti
v pisni obliki in razumno utemeljeni.
Polzela tovarna nogavic, d.d.
uprava družbe
Ob-5106/08
Uprava družbe na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 67. člena
Statuta družbe sklicuje
12. skupščino
delničarjev družbe Igmat,
Inštitut za gradbene materiale,
d.d., Polje 351C, 1260 Ljubljana - Polje,
ki bo v torek, 8. 7. 2008, ob 15. uri, v sejni sobi Igmat d.d., Polje 351C, 1260 Ljubljana - Polje.
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Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli predsednika skupščine
in dva preštevalca glasov:
– za predsednika (Olga Naglič),
– za dva preštevalca glasov (Darko Duralija in Jasmina Kink).
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček v znesku 805.588,00
EUR ugotovljen na dan 31. 12. 2007 se razdeli, kot sledi:
– Del dobička iz preteklih let v višini
209.538,00 EUR se razdeli:
– za dividende 184.038,00 EUR oziroma 6,00 EUR/dividendo,
– 18.000,00 EUR bruto skupno pa za
nagrado šestim zaposlenim s posebnimi
pooblastili,
– 3.000,00 EUR bruto za nagrado
upravi,
– 4.500,00 EUR bruto skupno za člane
nadzornega sveta.
– Del dobička iz preteklih let se v višini
500.000,00 EUR razporedi v druge rezerve
iz dobička.
– Preostali del bilančnega dobička v višini 96.050,00 EUR ostane nerazporejen in se
bo o njem odločalo v naslednjih letih.
Dividende in nagrade bodo izplačane do
konca novembra 2008. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani v delniško
knjigo Igmat d.d., na dan skupščine.
3. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta
družbe za leto 2007 ter njihovo delo v poslovnem letu 2007 potrdi in odobri.
4. Obravnava in odločanje o spremembi
in dopolnitvi statuta.
Predlog sklepa: potrdijo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu ter sprejme čistopis statuta
družbe.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov družbe za leto 2008 se imenuje revizijska hiša Valuta družba za revizijo
d.o.o. iz Maribora.
6. Razno.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo
udeležbo upravi družbe.
Prijave mora uprava družbe prejeti najkasneje do petka, 4. 7. 2008. Pooblaščenci
morajo prijavi predložiti tudi pisno pooblastilo.
Udeležence prosimo, da pridejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure pred začetkom
in s podpisom potrdijo svojo udeležbo ter
prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za zasedanje skupščine.
Letno poročilo uprave, poročilo nadzornega sveta in utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov so delničarjem na vpogled na
sedežu družbe vsak delavnik med 8. in 12.
uro. Udeleženci lahko svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine priporočeno ali jih vložijo
neposredno na sedežu družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-

ne isti dan ob 16. uri. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava družbe Igmat d.d.
Št. 001871/2008
Ob-5107/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.4. točke Statuta delniške družbe CM Celje, d.d., Lava 42,
Celje, upravni odbor sklicuje
15. sejo skupščine
delniške družbe CM Celje, d.d., Celje,
ki bo v ponedeljek, 7. 7. 2008, ob 12. uri
v sejni sobi CM Celje, d.d. – PAK v Veliki
Pirešici 51b.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
upravnega odbora o sprejetem revidiranem
Letnem poročilu za leto 2007 ter sklepanje
o uporabi bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi, nadzornemu svetu in
upravnemu odboru družbe.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2008.
4. Poslovanje s skladom lastnih delnic.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Predlog sklepa k točki 1:
– za predsednika skupščine se izvoli
Božo Šola,
– za preštevalki glasov se izvolita Darinka Rom Krajnc in Simona Brinovec.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Aleksander Mraz iz Celja.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
upravnega odbora o sprejetem revidiranem
Letnem poročilu za leto 2007 ter sklepanje
o uporabi bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi, nadzornemu svetu in
upravnemu odboru družbe.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Predlog sklepa k točki 2:
2.1. Skupščina se je seznanila s Poročilom upravnega odbora družbe o preveritvi in
sprejemu revidiranega Letnega poročila za
poslovno leto 2007.
2.2. a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2007 znaša 5.696.986,17
EUR.
b) Del bilančnega dobička v višini
428.622,80 EUR oziroma 7,40 EUR bruto
vrednosti na delnico se nameni za izplačilo
dividend. Dividende se izplačajo iz prenesenega dobička iz leta 2001 v višini 67.239,00
EUR in iz prenesenega dobička iz leta 2002
v višini 361.383,80 EUR. Pri obračunu izplačila dividend se lastne delnice odštejejo od
stanja v delniški knjigi. Upravičenci do dividende so delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD Centralno klirinški depotni
družbi d.d., Ljubljana, dne 26. 6. 2008.
Dividenda se izplača najkasneje
v 60 dneh po sprejemu sklepa.
c) O delu bilančnega dobička v višini
5.268.363,37 EUR bo odločeno v naslednjih letih.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi, nadzornemu svetu in upravnemu
odboru družbe za poslovno leto 2007.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Predlog sklepa k točki 3: Za revizorja
družbe za poslovno leto 2008 skupščina
imenuje družbo Audit&Co, družba za revizi-
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jo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 9000
Murska Sobota. Če revizorska družba spremeni pogoje izvedbe revizije glede na dano
ponudbo, je upravni odbor pooblaščen imenovati drugega revizorja.
4. Poslovanje s skladom lastnih delnic
ter pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Predlog sklepa k točki 4:
4.1. Skupščina na podlagi osme alineje
prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča upravni odbor, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe,
s tem, da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati petdeset odstotkov nad knjigovodsko
vrednostjo delnice na dan odkupa, najnižja
pa ne manj kot petdeset odstotkov knjigovodske vrednosti,
b) skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala,
c) pooblastilo iz 1. točke tega sklepa
velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.
4.2. Upravni odbor lahko lastne delnice
družbe nameni za izplačilo nagrad upravnemu odboru.
4.3. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih
delnic upravni odbor ni vezan na določilo
221. člena Zakona o gospodarskih družbah.
4.4. Upravni odbor je pooblaščen, da
pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic ob smiselni uporabi 337. člena Zakona
o gospodarskih družbah izključi prednostno
pravico dotedanjih delničarjev.
4.5. Skupščina pooblašča upravni odbor,
da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od
8. do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsak nov predlog mora biti predložen
v pisni obliki z obrazložitvijo in vložen 7 dni
po objavi tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci,
zastopniki in člani upravnega odbora. Glasovalno pravico imajo delničarji s številom
glasov, ki je enako številu delnic, ki jih imajo
delničarji vpisane v DK pri KDD Ljubljana, na
deseti dan pred zasedanjem skupščine t.j. na
26. 6. 2008. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine upravnemu odboru družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo, to je do 2. 7. 2008. Vsaka delnica
velja en glas. Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure
pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati
seznam navzočih udeležencev in prevzeti
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini in druga gradiva.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum,

podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek,
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig
pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure.
Čez pol ure je skupščina sklepčna, če je
prisotnih vsaj 40% vseh glasov osnovnega
kapitala.
CM Celje, d.d., Celje
predsednik upravnega odbora
Marjan Vengust
Ob-5108/08
V skladu s 6.3.2. in 6.3.4. členom statuta
delniške družbe Pivka perutninarstvo d.d.,
Kal 1, Pivka, sklicuje uprava družbe
14. skupščino
delniške družbe Pivka
perutninarstvo d.d.,
ki bo dne 8. 7. 2008, ob 14. uri, na sedežu družbe v sejni sobi, Kal 1, Pivka.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
1. Za predsednika skupščine se izvoli
Stane Kranjec, za preštevalca glasov se
imenujeta Cvetka Rebec in Boštjan Žitko.
Skupščini prisostvuje notar Darko Jerše.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2007, mnenjem pooblaščenega revizorja in
poročilom nadzornega sveta ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2007.
Predlog sklepa št. 2:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2007, mnenjem pooblaščenega
revizorja in poročilom nadzornega sveta.
2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za leto
2007.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2007.
Predlog sklepa št. 3:
3. Bilančni dobiček družbe Pivka d.d.,
ki na dan 31. 12. 2007 znaša 509.254,00
EUR, se razporedi:
– del bilančnega dobička v višini
100.057,35 EUR se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe KDD
na dan 29. 5. 2008, v obliki dividende, ki
znaša 0,0921 EUR bruto na delnico, in ki se
izplača delničarjem v roku 30 dni od dneva
skupščine,
– preostanek bilančnega dobička v višini
409.196,65 EUR ostane nerazporejen.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa št. 4:
4. Za pooblaščenega revizorja družbe
za poslovno leto 2008 se imenuje revizijsko družbo PRO Revizija d.o.o., Kazarje
10, Postojna.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe Pivka d.d.
5. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe in potrdi čistopis statuta,
ki je usklajen s standardno klasifikacijo dejavnosti.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
v tajništvu družbe, na sedežu družbe Kal 1,
Pivka, vsak dan od 8. do 10. ure od objave
sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisni in poslani upravi družbe v roku sedem
dni od objave sklica skupščine.
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Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščine je, da delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
in da so vpisani v delniški knjigi, ki se vodi
na Klirinško depotni družbi.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence
pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi pol ure
pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Pivka perutninarstvo, d.d
predsednik uprave
Janez Rebec
Ob-5109/08
Na podlagi 40. člena statuta delniške
družbe Komunala Tolmin, Javnega podjetja
sklicuje uprava družbe
13. sejo skupščine
družbe Komunala Tolmin, Javno
podjetje d.d.,
ki bo dne 8. 7. 2008, ob 11. uri, na sedežu družbe Poljubinj 89h, Tolmin.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli Olga Štrukelj,
za preštevalki glasov se izvolita Bojana Bizjak in Karmen Likar.
Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljen
notar Edvard Sivec.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta z dne 15. 5. 2008 o sprejemu letnega poročila za leto 2007,
b) izhajajoč iz sprejetega letnega poročila za leto 2007 bilančni dobiček v višini
90.123,70 EUR ostane nerazporejen,
c) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2007.
3. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2008
se imenuje Tekos Revizija d.o.o., Potoki 38,
Kobarid.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakonitih zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati s pisnim pooblastilom.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
v Poljubinju 89h, Tolmin, vsak delovni dan
od 8. do 10. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo nastopil polurni odmor, po katerem se bo skupščina zopet sestala. V tem
primeru bo sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
uprava
Ob-5110/08
Na podlagi 22. člena Statuta Komunale komunalnega podjetja Nova Gorica d.d.,
Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, uprava sklicuje
15. redno skupščino
družbe Komunala komunalno podjetje
Nova Gorica d.d.,
ki bo dne 8. 7. 2008, s pričetkom ob
14. uri, na sedežu družbe, Cesta 25. junija 1 v Novi Gorici, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za preštevalce glasov in člane verifikacijske komisije so imenovane osebe po predlogu uprave.
Skupščini predseduje Miodrag Djurdjević.
Skupščini družbe bo prisostvovala vabljena notarka Zdenka Gustinčič.
2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe
za letno 2007, revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa št 2:
Skupščina družbe Komunala Nova gorica d.d. se seznani z:
– Letnim poročilom družbe za leto
2007,
– revizorjevim poročilom in
– s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za poslovno
leto 2007.
3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2007 in odločanje o razrešnici
direktorju in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2007.
Predlog sklepa št. 3.1:
Bilančni dobiček družbe za leto 2007, ki
znaša 1.919.286,42 EUR in je sestavljen iz
čistega poslovnega izida poslovnega leta
2007 v znesku 247.412,00 EUR ter prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let
v znesku 1.671.874,42 EUR se uporabi:
a) Za dividende delničarjem, ki so na
dan skupščine vpisani v delniško knjigo kot
imetniki delnic v centralnem registru vrednostnih papirjev s pravico do dividende se
razdeli 173.750,50 EUR, in sicer:
– iz prenesenega čistega dobička iz leta
2000 v znesku 47.205,62 EUR in
– iz prenesenega čistega dobička iz leta
2001 v znesku 126.544,88 EUR.
b) Dividenda na delnico (bruto) znaša
1,10 EUR in se ne razdeli za 11.274 lastnih
delnic.
c) Dividende se izplačajo upravičencem
v roku 31 dni od sprejetja tega sklepa na
skupščini.
d) O uporabi preostalega bilančnega dobička v znesku 1.745.535,92 EUR bo odločano na skupščini v naslednjih poslovnih
letih (preneseni dobiček).
Predlog sklepa št. 3.2:
Skupščina družbe Komunala Nova gorica d.d. podeljuje razrešnico direktorju in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
4. Razveljavitev sklepov 7., 8. in 9. točke
dnevnega reda 13. redne skupščine družbe
z dne 10. 7. 2007.
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Predlog sklepa št. 4.1.:
Razveljavi se sklep 7. točke dnevnega
reda 13. redne skupščine – Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe, ki se
glasi:
»Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. sprejema spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Komunala Nova
Gorica, z dne 6. 8. 2003 ter potrjuje čistopis
Statuta.«
Predlog sklepa št. 4.2.:
Razveljavi se sklep 8. točke dnevnega
reda 13. redne skupščine – Predlog uporabe drugih rezerv iz dobička za oblikovanje
statutarnih rezerv, ki se je glasi:
»Skupščina družbe Komunala Nova
Gorica d.d. sprejema predlog uporabe drugih rezerv iz dobička, ki so na dan 31. 12.
2006 znašale 45.656.794,54 SIT oziroma
190.522,43 EUR, za oblikovanje statutarnih
rezerv v višini 190.522,43 EUR po vpisu
sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register.«
Predlog sklepa št. 4.3.:
Razveljavi se sklep 9. točke dnevnega
reda 13. redne skupščine – pooblastilo poslovodji za nakup in odsvajanje lastnih delnic, ki se glasi:
»Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. v skladu z 8. alinejo 247. člena ZGD
pooblašča poslovodjo družbe, da pridobiva
in odsvaja lastne delnice za čas največ 18
mesecev od dneva sprejema tega sklepa.
Poslovodstvo družbe lahko delnice pridobiva po kakršnikoli ceni vendar ne višji od
5-kratnika zadnje revidirane knjigovodske
vrednosti delnice.
Poslovodstvo družbe lahko delnice odsvaja po ceni, ki ne bo nižja od zadnje revidirane knjigovodske vrednosti delnice in ne
višji od desetkratnika te vrednosti.
Delež lastnih delnic ne sme presegati
10% osnovnega kapitala.
Poslovodja družbe je pooblaščen na
podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakniti brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Delnice, pridobljene na podlagi tega pooblastila in lastne delnice, ki jih družba že
ima v lasti na dan te skupščine, se uporabijo
za obrambne mehanizme pred sovražnimi
prevzemi, za izpeljavo delniških opcij menedžerjev, za ohranjanje vrednosti delnic,
z namenom ustvarjanja kapitalskega dobička za nagrajevanje poslovodstva družbe in
nadzornega sveta družbe.
5. Sprememba in dopolnitev dejavnosti
družbe
Predlog sklepa št 5:
Vse obstoječe dejavnosti družbe se nadomestijo z dejavnostmi po prilogi.
6. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe.
Predlog sklepa št 6:
Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. sprejema spremembe in dopolnitve
Statuta delniške družbe Komunala Nova
Gorica d.d., z dne 6. 8. 2003 v predloženem
besedilu ter potrjuje čistopis statuta.
7. Pooblastilo upravi družbe – direktorju
za nakup in odsvajanje lastnih delnic z možnostjo izključitve prednostne pravice pri
odsvojitvi delnic.
Predlog sklep št. 7.:
Skupščina družbe na podlagi 8. alineje
prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da pridobiva in odsvaja
lastne delnice za čas 18 mesecev od dneva
sprejema tega sklepa. Delež lastnih delnic,

ki jih družba že ima in jih bo pridobila na
podlagi tega sklepa ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala.
Poslovodstvo družbe lahko lastne delnice pridobiva po kakršnikoli ceni, vendar ne
višji od 2-kratnika zadnje revidirane knjigovodske vrednosti delnice.
Lastne delnice se lahko odsvajajo po
ceni, ki ne bo nižja od nabavne cene.
Uprava lahko pri odsvojitvi delnic, ki so
pridobljene na podlagi tega pooblastila in
lastnih delnic, ki jih družba že ima v lasti
na dan skupščine, izključi prednostno pravico, če se delnice uporabijo za nagrajevanje uprave družbe in/ali prodajo strateškim
partnerjem družbe.
Uprava mora za odsvojitev lastnih delnic
upravi družbe in za prodajo delnic strateškemu partnerju pridobiti predhodno soglasje
nadzornega sveta.
Uprava družbe je pooblaščena na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice in
lastne delnice, ki jih družba že ima v lasti na
dan skupščine, umakniti brez nadaljnjega
sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Nadzorni svet je pooblaščen, da v tem
primeru uskladi statut s sklepom uprave
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
8. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Komunala Nova
Gorica d.d. za poslovno leto 2008
Predlog sklepa št. 8.1:
Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. imenuje za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2007 revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Cesta
25. junija 1j, Nova Gorica.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Delničarje naprošamo, da se vsaj tri dni
pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu podjetja, Cesta 25. junija 1, v Novi
Gorici.
Pooblaščenci morajo imeti s seboj pisna
pooblastila, ki morajo vsebovati ime in priimek, naslov pooblastitelja in pooblaščenca,
kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis
pooblastitelja, oziroma drug ustrezen dokaz
o upravičenosti za zastopanje.
Udeleženci se ob prihodu na skupščino
prijavijo kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, ki mora biti
deponirano na sedežu družbe, zakoniti zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Gradivo
Celotno gradivo za skupščino, vključno
z letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta družbe, predlogom sprememb statuta z utemeljitvijo in utemeljitvijo predlogov
sklepov bo na voljo na sedežu družbe vsak
delovni dan po objavi sklica skupščine pa
vse do dneva skupščine od 10. do 12. ure
v sobi št. 6 – tajništvo direktorja.
Komunala Nova Gorica d.d.,
Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad,
direktor
Zlatko Martin Marušič,
predsednik nadzornega sveta
Ob-5113/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe D.P. Tabor, družba pooblaščenka, d.d., Ljubljana,
direktor družbe sklicujem

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
skupščino družbe
D.P. Tabor, družba pooblaščenka, d.d.,
Ljubljana
Skupščina bo v torek, dne 8. 7. 2008,
ob 10.30, na sedežu družbe v Ljubljani, Tabor 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave je: skupščina izvoli za predsednika
skupščine odvetnika Damjana Škofiča in za
preštevalca glasov Zdenko Trček Perdan in
Jožeta Derganca.
2. Predložitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za leto 2007.
3. Uporaba bilančnega dobička in odločanje o razrešnici.
Predloga sklepov uprave in nadzornega
sveta:
a) Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe D.P. Tabor, d.d., Ljubljana, na dan 31. 12.
2007 znaša 11.569 EUR.
Bilančni dobiček se ne razdeli delničarjem in v celoti ostane kot preneseni dobiček.
b) Skupščina podeli razrešnico direktorju družbe ter predsedniku in vsem članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2007.
4. Uvedba eura in kosovnih delnic.
Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta:
a) Zaradi uvedbe eura in v skladu s 693.
členom ZGD-1 se ugotovi:
– nominalni znesek ene delnice družbe
znaša 4,17 EUR;
– osnovni kapital družbe je enak vsoti nominalnih zneskov vseh delnic in znaša 277.655,28 EUR. Negativna razlika
v znesku, ki izhaja iz preračunavanja znaša
-194,83 EUR in se pokrije v skladu s 693/1
členom ZGD-1.
b) Družba s sprejetjem tega sklepa uvede kosovne delnice. Osnovni kapital družbe
je razdeljen na 66.584 navadnih kosovnih
delnic, ki se vse glasijo na ime. Dosedanje delnice družbe z nominalnim zneskom
se pretvorijo oziroma zamenjajo v kosovne
delnice tako, da vsaka dosedanja delnica
družbe z nominalnim zneskom postane ena
kosovna delnica.
c) Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
5. Uskladitev dejavnosti.
Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta:
a) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07) – SKD 2008. Temu ustrezno se spremeni navedba dejavnosti v statutu družbe.
b) Nadzorni svet je pooblaščen, da po
potrebi spremeni statut družbe, tako da ga
uskladi z veljavno sprejetimi sklepi te skupščine.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: Za
člane nadzornega sveta družbe skupščina
imenuje:
– Ivanko Intihar
– Eduarda Žalarja in
– Mihaela Bojana Pfeiferja,
vse z mandatom od 8. 7. 2008 dalje.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki vsebuje ta sklic
skupščine, predlog sprememb statuta z utemeljitvami, predloge sklepov z utemeljitvami,
letno poročilo za leto 2007 in pisno poročilo

nadzornega sveta skupščini, je delničarjem
dostopno na sedežu družbe, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ves čas od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Predlog sprememb statuta
z utemeljitvami in predlogi sklepov z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni strani
družbe Tabor Ljubljana d.d. www.tabor.si.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastila za zastopanje morajo biti pisna.
Pogoj za udeležbo na skupščini in izvrševanje glasovalne pravice je, da delničar
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno prijavi svojo udeležbo.
Prijava za udeležbo je pravočasna, če jo
družba prejme najpozneje tri dni pred dnem
zasedanja skupščine.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz registra pravnih oseb,
ki dokazuje upravičenost za zastopanje.
D.P. Tabor, družba pooblaščenka d.d.
Darko Kudeljnjak, direktor
Ob-5114/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Tabor
Ljubljana, d.d., Ljubljana, Tabor 9, direktor
družbe sklicujem
skupščino družbe
Tabor Ljubljana d.d., gostinstvo, turizem
in opravljanje storitev poslovnim
zgradbam, Ljubljana, Tabor 9
Skupščina bo v torek, dne 8. 7. 2008,
ob 10. uri, na sedežu družbe v Ljubljani,
Tabor 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave je: skupščina izvoli za predsednika
skupščine odvetnika Damjana Škofiča in za
preštevalca glasov Zdenko Trček Perdan in
Jožeta Derganca.
2. Predložitev in potrditev letnega poročila in predložitev poročila nadzornega sveta
za leto 2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave: skupščina potrdi in sprejme predloženo letno poročilo družbe za poslovno
leto 2007.
3. Uporaba bilančnega dobička in odločanje o razrešnici.
Predloga sklepov uprave in nadzornega
sveta:
a) Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe Tabor Ljubljana, d.d. na dan 31. 12. 2007
znaša 525.269 EUR.
Bilančni dobiček se ne razdeli delničarjem in v celoti ostane kot preneseni dobiček.
b) Skupščina podeli razrešnico direktorju družbe ter predsedniku in vsem članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2007.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe
za leto 2008 skupščina imenuje revizijsko
družbo KPMG.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki vsebuje ta sklic
skupščine, predloge sklepov z utemeljitvami, letno poročilo za leto 2007 z mnenjem
revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta
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skupščini, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ves čas od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Predlogi sklepov
z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni
strani družbe www.tabor.si.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastila za zastopanje morajo biti pisna.
Pogoj za udeležbo na skupščini in izvrševanje glasovalne pravice je, da delničar
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno prijavi svojo udeležbo.
Prijava za udeležbo je pravočasna, če jo
družba prejme najpozneje tri dni pred dnem
zasedanja skupščine.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz registra pravnih oseb,
ki dokazuje upravičenost za zastopanje.
Tabor Ljubljana, d.d.
Darko Kudeljnjak, direktor
Ob-5115/08
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe TRIMO d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, sklicuje uprava
šestnajsto skupščino
delniške družbe TRIMO d.d.,
ki bo v sredo, 9. 7. 2008 ob 12. uri, na
sedežu družbe TRIMO d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se prisotnost na skupščini, imenujejo se:
Predsednik skupščine: Janc Anton.
Preštevalki glasov: Tratar Marija in Kukenberger Mija.
2. Seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2007 in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1) Izkazani bilančni dobiček na dan
31. 12. 2007 znaša 15.601.129,70 EUR.
2) Del zadržanega bilančnega dobička,
se uporabi za:
(a) Izplačilo dividend v bruto vrednosti
1.741.328,00 EUR.
Bruto vrednost dividende na delnico znaša 1,60 EUR.
(b) Izplačilo nagrade nadzornemu svetu
v bruto višini 27.000,00 EUR.
Predsednici nadzornega sveta pripada
nagrada v višini 9.000,00 EUR, članom nadzornega sveta pa v višini 4.500,00 EUR za
sejo.
(c) Družba bo izplačala dividende najpozneje v roku 60 dni od dneva skupščine
po stanju delničarjev vpisanih v delniško
knjigo družb, ki se vodi v Centralni Klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana, na dan
skupščine.
(d) Preostali bilančni dobiček v višini
13.832.801,12 EUR ostane nerazdeljen,
odločanje o njegovi uporabi se prenese
v naslednje leto.
3) Skupščina podeli razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2007.
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3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
I. Sprejmejo se naslednje spremembe
statuta družbe:
1) Spremeni se 4. člen Statuta tako, da
se dejavnosti družbe uskladijo z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 69/07 in 17/08).
2) Spremeni se šesto alinejo 1. točke 25.
člena Statuta tako, da se glasi:
»– deležu na dobičku, ki gre upravi, nagradah in udeležbah na dobičku, ki gredo
članom nadzornega sveta, in udeležbi delavcev pri dobičku.«
3) V 59. člen statuta se na konec besedila doda naslednje besedilo:
»Bilančni dobiček se lahko uporabi tudi
za namene udeležbe pri dobičku članov organov vodenja ali nadzora in delavcev.«
II. Skupščina pooblašča upravo, da besedilo Statuta uskladi s spremembami in
izdela čistopis statuta.
4. Pooblastilo upravi za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sklene se pogodba o udeležbi delavcev
pri dobičku. Skupščina pooblašča upravo za
sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri
dobičku. Za sklenitev pogodbe je potrebno
predhodno soglasje nadzornega sveta.
5. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
V skladu z osmo alinejo prvega odstavka
247. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1 Ur. l. RS, št. 42/06) skupščina podeljuje upravi pooblastilo za nakup 10% lastnih
delnic za sklad lastnih delnic. Cena delnice
ne sme biti višja kot 10% nad knjigovodsko
vrednostjo delnice po zadnjem revidiranem
poslovnem poročilu.
V primeru prodaje po 247. členu Zakona
o gospodarskih družbah se določi najnižja
prodajna cena delnice v višini povprečne
nabavne cene.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2008 se imenuje družba KPMG Slovenija
d.o.o.
Na skupščini bo prisoten notar Tonček
Bevc iz Trebnjega.
Gradivo
Celotno gradivo za skupščino skupaj
s predlogom čistopisa statuta je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe TRIMO d.d., Prijateljeva cesta 12,
8210 Trebnje, vsak delovni dan med 13.
in 15. uro.
Predlogi delničarjev
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in z obrazložitvijo dostavljeni upravi v sedmih dneh od objave.
Pogoji udeležbe
Pravico do sodelovanja in odločanja
na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo najkasneje tri dni pred
skupščino oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe
na skupščini bo prispela na sedež družbe
najkasneje 7. 7. 2008 do 10. ure.
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Priglasitev in glasovanje
Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolžni
vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice. Delničarji in njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu, ki ne sme biti starejše
od 30 dni.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje je javno.
TRIMO d.d., Trebnje
uprava
Ob-5116/08
Na podlagi določbe 37. člena statuta SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d., uprava SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d. sklicuje in
vabi delničarje na
18. sejo skupščine
družbe SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d.,
ki bo v torek, 15. julija 2008, ob 14. uri,
na sedežu družbe SIJ – Slovenska industrija
jekla, d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in zapisnikarja po predlogu
uprave.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., in
konsolidiranim letnim poročilom skupine SIJ
ter mnenji revizorja, za poslovno leto 2007
in poročilom nadzornega sveta o rezultatih
preveritve letnega poročila SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d., za poslovno leto 2007.
3. Predlog za pokrivanje prenesene izgube ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepov:
1. Skupščina družbe SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d., soglaša s predlogom,
da družbe SIJ – Slovenska industrija jekla,
d.d., pokrije preneseno izgubo iz preteklega
leta v višini 7.493.765 EUR, skupaj z izgubo
tekočega leta v višini 449.331 EUR, oziroma
skupaj nepokrito izgubo v višini 7.943.096
EUR, v breme kapitalskih rezerv, in sicer:
– izguba v višini 4.877.667 EUR se
pokrije v skladu z 2. točko desetega odstavka 64. člena ZGD-1,
– izguba v višini 3.065.429 EUR se
pokrije v skladu s 1. točko desetega odstavka 64. člena ZGD-1.
Preostale kapitalske rezerve v višini
11.461.177 EUR skupaj z zakonskimi rezervami v višini 106.536 EUR ne dosegajo
zakonsko določene višine 10% osnovnega
kapitala, t.j. 14.526.607 EUR.
2. Skupščina družbe SIJ – Slovenska
industrija jekla, d. d., podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto, ki se je končalo 31. decembra 2007.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe SIJ – Slovenska industrija jekla,
d.d., in družb skupine SIJ, za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d., in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d., za poslovno leto, ki se
bo končalo 31. 12. 2008, se imenuje revi-

zijska družba Deloitte revizija, d.o.o. Ljubljana.
5. Predlog za izplačilo nagrade članom
nadzornega sveta SIJ – Slovenska industrija
jekla, d.d., za uspešno delo v letu 2007.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme sklep o izplačilu nagrade članom nadzornega sveta po predlogu uprave in nadzornega sveta družbe.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pisna gradiva (letno poročilo družbe SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d., konsolidirano letno poročilo skupine SIJ, mnenje
revizorja, poročilo nadzornega sveta SIJ –
Slovenska industrija jekla, d.d., za poslovno
leto, ki se je končalo 31. 12. 2007), o katerih bo odločala skupščina, so delničarjem
na vpogled v tajništvu na sedežu družbe
Ljubljana, Gerbičeva 98, in sicer od 9. do
13. ure vsak delovni dan, od dneva objave
sklica seje skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije.
Na zasedanju skupščine družbe lahko
sodelujejo zakoniti zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško
knjigo družbe pri KDD na dan 10. julij 2008
in se izkažejo z veljavnim pooblastilom. Zakoniti zastopniki ali pooblaščenci delničarjev
morajo svojo udeležbo na skupščini pisno
najaviti najpozneje do vključno 10. julija
2008 in istočasno tudi deponirati svoja pooblastila na sedežu družbe.
Če skupščina družbe ob uri sklica ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 15. uri. Ob ponovnem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
predsednik uprave družbe
Tibor Šimonka
Ob-5117/08
V skladu z 29. členom Statuta družbe
Kirurški sanatorij Rožna dolina d.d., predsednica uprave družbe Brigita Kolenc sklicuje
skupščino
družbe Kirurški sanatorij
Rožna dolina d.d.
Skupščina je sklicana za dne 7. 7. 2008,
v prostorih družbe na poslovnem naslovu
Rožna dolina cesta IV/45, ob 14. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
– Predlog sklepa predsednice uprave in
nadzornega sveta je:
Za organe skupščine se izvolijo:
– Gorazd Buda za predsednika skupščine,
– Polona Laharnar Dimitrievski za verifikacijsko komisijo,
– notar Andrej Škrk za nadzor nad zakonitostjo dela skupščine.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim poročilom o poslovanju za poslovno leto 2007
in s poročilom nadzornega sveta družbe in
pokrivanje izgube.
– Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:
Skupščina se seznani s sprejetim poročilom o poslovanju Kirurškega sanatorija
Rožna dolina za poslovno leto 2007 in s poročilom nadzornega sveta.
Skupščina soglaša, da bilančni dobiček
v znesku 351.995 EUR ostane nerazporejen.
3. Podelitev razrešnice članom uprave in
nadzornega sveta družbe.
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– Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: Skupščina potrdi in odobri delo
predsednice uprave in članov nadzornega
sveta v poslovnem letu 2007 in predsednici
uprave ter članom nadzornega sveta za poslovno leto 2007 podeljuje razrešnico.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Na skupščini lahko v skladu z določili statuta družbe sodelujejo in glasujejo le
delničarji, ki najkasneje v roku 3 dni pred
dnevom zasedanja skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe. Skupščina
veljavno odloča, če je na seji prisotnih več
kot 15% glasov. Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se zasedanje ponovi dve uri po sklicu neuspelega zasedanja.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Predlogi vseh sklepov z utemeljitvami in
ostalo gradivo za skupščino je delničarjem
dostopno na sedežu družbe ves čas od objave tega sklica skupščine dalje in na spletni
strani družbe www.kirurski-sanatorij.si.
Kirurški sanatorij
Rožna dolina d.d.
Ob-5118/08
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Trimo Investment,
d.d., Goliev trg 1, 8210 Trebnje, sklicuje
uprava
sedmo skupščino
delniške družbe Trimo Investment, d.d.,
ki bo v sredo, 9. 7. 2008, ob 8. uri, na
sedežu družbe Trimo, d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se prisotnost na skupščini, imenujejo se:
Predsednik skupščine: Anton Janc.
Preštevalki glasov: Tratar Marija in Kukenberger Mija.
2. Seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2007 in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Izkazani bilančni dobiček na dan
31. 12. 2007 znaša 1.034.441 EUR.
2. Bilančni dobiček v višini 1.034.441
EUR ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednje leto.
3. Skupščina podeli razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2007.
3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
V skladu z osmo alinejo prvega odstavka
247. člena Zakona o gospodarskih družbah
skupščina podeljuje upravi pooblastilo za
nakup 10% lastnih delnic za sklad lastnih
delnic. Cena delnice ne sme biti višja kot
10% nad knjigovodsko vrednostjo delnice
po zadnjem revidiranem poslovnem poročilu.
V primeru prodaje po 247. členu ZGD se
določi najnižja prodajna cena delnice v višini
povprečne nabavne cene.
4. Imenovanje revizorja.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2008 se imenuje družba KPMG Slovenija
d.o.o., Ljubljana.
Na skupščini bo prisoten notar Tonček
Bevc iz Trebnjega.
Gradivo
Celotno gradivo za skupščino, predlog
čistopisa statuta in predlogi članov nadzornega sveta je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe Trimo Investment, d.d., Goliev trg 1, 8210 Trebnje, vsak
delovni dan med 13. in 15. uro.
Predlogi delničarjev
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in z obrazložitvijo dostavljeni upravi v sedmih dneh od objave.
Pogoji udeležbe
Pravico do sodelovanja in odločanja
na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo najkasneje tri dni pred
skupščino oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe
na skupščini bo prispela na sedež družbe
najkasneje 8. 7. 2008 do 8. ure.
Priglasitev in glasovanje
Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolžni
vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice. Delničarji in njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu, ki ne sme biti starejše
od 30 dni.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje je javno.
Trimo Investment d.d., Trebnje
uprava
Ob-5120/08
Uprava družbe Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, na
podlagi 41. člena statuta družbe sklicuje
13. redno skupščino
družbe Mladinska knjiga Trgovina d.d.,
ki bo dne 8. 7. 2008 ob 12. uri, v sejni
sobi Mladinske knjige Založbe d.d. (v V.
nadstropju) v Ljubljani, Slovenska 29, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:
št. 1: Za predsednico skupščine se izvoli
Maja Praprotnik, za preštevalko glasov pa
se izvoli Janja Vranešič. Seji bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Trgovina d.d.
za leto 2007, poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Trgovina d.d. za leto 2007 in revizijskim poročilom za poslovno leto 2007.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007 in podelitvi razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta za leto
2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
št. 2.1: Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček na dan 31. 12.
2007 za leto 2007 v višini 3.305.003,00 EUR
uporabi:
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– za dividende 500.530,32 EUR oziroma 4,08 EUR bruto na delnico. Dividende
se izplačajo v 60 dneh po sprejemu sklepa
na skupščini, in sicer po stanju delničarjev,
vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi
v centralnem registru pri KDD – Centralno
klirinško depotni družbi, d.d., na dan zasedanja skupščine,
– za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta 18.500,00 EUR bruto. Nagrada članom nadzornega sveta se izplača do
31. 8. 2008,
– za prenos v naslednje leto 2.785.972,68
EUR;
št. 2.2: Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta ter podeli upravi in članom nadzornega sveta razrešnico
za poslovno leto 2007.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2008.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:
št. 3: Za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2008 skupščina imenuje družbo ABC
revizija d.o.o.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjih sklepov:
št. 4.1: Po ugotovitvi, da je članu nadzornega sveta Milanu Matosu potekel mandat, skupščina izvoli Milana Matosa za člana
nadzornega sveta, predstavnika delničarjev,
za naslednje mandatno obdobje štirih let, ki
teče od dneva skupščine dalje.
št. 4.2: Po ugotovitvi, da je članu nadzornega sveta Andreju Cundru potekel mandat,
skupščina izvoli Andreja Cundra za člana
nadzornega sveta, predstavnika delničarjev,
za naslednje mandatno obdobje štirih let, ki
teče od dneva skupščine dalje.
6. Vprašanja delničarjev.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so deset dni pred zasedanjem vpisani v delniško
knjigo pri KDD – Centralno klirinško depotni
družbi d.d., Ljubljana, in ki pisno prijavijo
svojo udeležbo na sedežu družbe, najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničarji na skupščini lahko odločajo po
svojih zakonitih zastopnikih in pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja, katero mora biti deponirano na sedežu družbe najkasneje tri dni pred
sejo skupščine, ter ves čas pooblastilnega
razmerja shranjeno na naslovu družbe Ljubljana, Slovenska 29.
Delničarjem so od dne objave tega sklica, na naslovu družbe v Ljubljani, Slovenska
29, 6. nadstropje, tajništvo, vsak delavnik
med 9. in 14. uro, na vpogled naslednje
listine:
– letno poročilo družbe Mladinska knjiga
Trgovina d.d. za leto 2007,
– poročilo nadzornega sveta,
– revizijsko poročilo.
Utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov so objavljeni tudi na spletnih straneh
družbe na naslovu: www.mladinska.com/delnicarjimkt.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, pol ure kasneje v istem
prostoru. Takrat bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Morebitne druge, za odločitev potrebne
informacije, lahko delničar zahteva pri Vesni
Škof po tel. 01/241-37-02.
Mladinska knjiga Trgovina d.d.
uprava
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Ob-5142/08
Na podlagi 6.3 in 6.4. točke Statuta delniške družbe, uprava družbe sklicuje
12. skupščino
delniške družbe Alpetour Potovalna
agencija d.d. Kranj,
ki bo v ponedeljek, dne 7. 7. 2008, ob
12. uri, na sedežu družbe v Kranju, Mirka
Vadnova 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se za predsednika skupščine izvoli Janez
Hočevar. Za preštevalca glasov se izvolita
Tomaž Medja in Katja Pristavec.
Za notarko se potrdi Marjana Tičar Bešter.
2. Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega
poročila za poslovno leto 2007 ter sprejem
sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček
v višini 2.717.444,47 EUR razporeja za:
1. Izplačilo dividend delničarjem v višini
0,55 EUR bruto na delnico, kar znaša skupaj za 481.444 delnic 264.794,20 EUR.
Do dividend so upravičeni delničarji vpisani v delniško knjigo dne 10. 7. 2008.
Dividenda se izplača najkasneje v roku
90 dni od sprejema tega sklepa.
2. Izplačilo nagrade upravi in nadzornemu svetu v višini 19.200,00 EUR bruto.
3. Preostanek bilančnega dobička v višini 2.433.450,27 EUR se prenese za uporabo v naslednjih letih.
4. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu, s katero se potrdi in odobri
njuno delo v letu 2007.
3. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo spremembe statuta družbe, ki se
nahajajo v gradivu za skupščino in se nanašajo na uskladitev dejavnosti družbe s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008
ter zaključek denacionalizacijskega postopka in s tem ukinitev delnic z oznako H.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2008
imenuje ABC REVIZIJA Družba za revizijo
in sorodne storitve d.o.o., Dunajska 101,
1000 Ljubljana.
5. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina v skladu z osmo alinejo 247.
člena Zakona o gospodarskih družbah, pooblašča upravo družbe Alpetour Potovalna
agencija d.d., da lahko v imenu in za račun
družbe kupi lastne delnice, katerih skupni
nominalni znesek ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala družbe.
Pri pridobivanju lastnih delnic, najvišja
nakupna cena ne sme presegati 30% borzne cene delnic v času nakupa.
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Pri pridobivanju lastnih delnic je izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev.
Uprava družbe lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice zaradi obrambe pred
škodljivimi prevzemi in zaradi zagotovitve
povečanja premoženja družbe. Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice tudi
zaradi izplačevanja udeležbe na dobičku ali
nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in
zaposlenih. V navedenih primerih odsvajanja lastnih delnic, se delnice odsvajajo po
njihovi povprečni nakupni ceni in se prednostna pravica obstoječih delničarjev v celoti
izključi.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
po svoji presoji, s sklepom lastne delnice
umakne in s tem zmanjša osnovni kapital
družbe brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
To pooblastilo velja 18 mesecev od dneva sprejema na skupščini.
Gradivo s predlogi sklepov, vključno
z letnim poročilom in konsolidiranim letnim
poročilom za leto 2007, poročilom nadzornega sveta in revizijskim poročilom ter predlogom sprememb in dopolnitev statuta je
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe, Mirka Vadnova 8, Kranj, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure od dneva
objave do dneva skupščine. Gradivo je na
vpogled tudi na spletnih straneh družbe
www.alpetour.si.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki delničarjev, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD na dan 2. 7. 2008 in ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine,
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastila pooblaščencev in zastopnikov morajo biti pisna.
Prijavljene udeležence pozivamo, da pridejo in svoj prihod na skupščino potrdijo
vsaj pol ure pred začetkom skupščine ter
s podpisom potrdijo svojo udeležbo v listi
udeležencev.
Nasprotne predloge morajo delničarji
predložiti v 7 dneh po objavi sklica skupščine pisno in z obrazložitvijo na naslov
družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri, z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Alpetour, Potovalna agencija d.d.
uprava družbe
Ob-5143/08
Na podlagi določb 295. člena ZGD in
v skladu s statutom družbe Alfa Kentauri
d.d., s sedežem Ulica Gradnikove brigade
11, Ljubljana, uprava sklicuje
2. redno skupščino
delničarjev družbe Alfa Kentauri d.d.,
ki bo dne 7. 7. 2008 ob 13. uri, na naslovu Gorenjska cesta 2 v Radovljici, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in imenovanje notarja.
2. a) Poročilo uprave in nadzornega sveta družbe o letnem poročilu družbe za poslovno leto 2007.
b) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

3. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
4. Razno.
Pravico do udeležbe imajo delničarji, ki
v roku 10 dni pred skupščino shranijo kupone delnic pri notarju Stane Krainer, Gorenjska cesta 2, Radovljica.
Gradivo je na razpolago pol ure pred
skupščino.
Alfa Kentauri d.d.
uprava
Št. 3909/08
Ob-5144/08
Upravni odbor družbe Skupina Viator &
Vektor, d.d. Ljubljana, Dolenjska cesta 244,
na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter v skladu s 23. členom veljavnega Statuta družbe Skupina Viator &
Vektor, d.d. sklicuje
14. skupščino
delniške družbe Skupina
Viator & Vektor d.d.,
ki bo dne 10. 7. 2008 ob 12. uri, v sejni
sobi upravne zgradbe na sedežu družbe
Skupina Viator & Vektor d.d., Dolenjska cesta 244, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Sklep:
Predlog upravnega odbora: po ugotovitvi
sklepčnosti se za predsednika skupščine
imenuje Vekoslav Šket, za preštevalca glasov pa Lucija Mak Uhan. Seji bo prisostvovala notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007 in s poročilom upravnega odbora o sprejemu letnega
poročila za poslovno leto 2007.
Sklep:
Predlog upravnega odbora: skupščina
se seznani z letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2007 in s poročilom upravnega odbora o sprejemu letnega poročila za
poslovno leto 2007.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi, nadzornemu svetu in upravnemu odboru.
Sklep:
Predlog upravnega odbora:
Na podlagi sprejetega letnega poročila bilančni dobiček družbe Skupina Viator
& Vektor, d.d., ki po stanju na dan 31. 12.
2007 znaša 7.518.565,67 evrov, in sicer
1.293.055,90 evrov kot čisti dobiček leta
2007 in 6.225.509,77 evrov kot preneseni
dobiček iz preteklih let ostane nerazporejen.
Skupščina v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta za
obdobje od 1. 1. 2007 do 19. 11. 2007 ter
delo upravnega odbora od 20. 11. 2007 do
31. 12. 2007 in jim podeljuje razrešnico.
4. Določitev višine sejnin predsedniku in
članom upravnega odbora.
Sklep:
Predlog upravnega odbora:
Skupščina določi naslednje višine sejnin
za posamezno sejo:
– za predsednika upravnega odbora
600,00 evrov neto,
– za
člane
upravnega
odbora
500,00 evrov neto.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2008.
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Sklep:
Predlog nadzornega sveta: za revizijo
poslovanja družbe Skupina Viator & Vektor, d.d. se za poslovno leto 2008 imenuje
revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o. iz
Ljubljane.
Prijava in udeležba na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do 7. 7. 2008. Prijavo je
mogoče poslati s priporočeno pošto, s telegramom na naslov družbe ali po telefaksu 01/420-33-10. V prijavi se navede ime
in priimek oziroma firmo delničarja, naslov
oziroma sedež delničarja ter število delnic,
ki jih ima delničar. V prijavi se lahko navede
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več
delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam
delničarjev, ki jih zastopajo skupaj s predhodno navedenimi podatki. Pisna pooblastila
morajo pooblaščenci predložiti najkasneje
ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
Skupščina je sklepčna, če so ob sklicu
navzoči delničarji z glasovalnimi pravicami,
ki predstavljajo več kot 15% vseh glasovalnih pravic. Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 13. uri, prav tako na sedežu
družbe Dolenjska cesta 244, Ljubljana. Pri
ponovnem zasedanju skupščina veljavno
odloča glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za sejo skupščine je na voljo na
sedežu družbe vsak delovni dan od dneva
sklica naprej med 10. in 12. uro.
Skupina Viator & Vektor d.d.
Zdenko Pavček,
predsednik upravnega odbora
Ob-5145/08
Na podlagi točke 7.5. Statuta družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d., Pelechova cesta 15, Radomlje, sklicuje uprava
družbe
14. sejo skupščine
delniške družbe LIP Radomlje d.d.,
Radomlje,
ki bo dne 9. julija 2008, ob 12. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe v Radomljah, Pelechova cesta 15.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe
sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika
skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala
družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega in
dva preštevalca glasov, skladno s predlogom sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2007 in
s poročilom nadzornega sveta družbe LIP
Radomlje d.d. ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepov:
3.1. Skupščina delničarjev LIP Radomlje
d.d. se je seznanila s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2007 in s poročilom
nadzornega sveta LIP Radomlje d.d.
3.2. Podeli se razrešnica upravi – direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za
poslovno leto 2007.
4. Uskladitev dejavnosti družbe z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti in sprejem spremembe 3. točke statuta, ki se nanaša na dejavnost družbe.
Predlog sklepov:
4.1. Dejavnost družbe se uskladi z uredbo o Standardni klasifikaciji dejavnosti in se
v novem besedilu glasi, kot je opredeljeno
v prilogi, ki je sestavni del zapisnika.
4.2. Spremeni se besedilo točke 3 Statuta družbe, v katerem se obstoječe besedilo
dejavnosti družbe uskladi z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
5. Sprejem čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa:
5.1. Skladno s sprejeto spremembo točke 3 statuta družbe, se sprejme čistopis
statuta družbe.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa:
6.1. Za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2008, se imenuje revizijska
družba Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o.
7. Prenehanje članstva v nadzornem
svetu družbe.
Predlog sklepa:
7.1. Skupščina ugotavlja, da sta člana
nadzornega sveta, predstavnika delničarjev,
Andrej Flis in Marjan Peršak podala izjavi o odstopu s funkcije člana nadzornega
sveta, in sicer zaradi razloga, ki je naveden
v točki 6.10., četrti odstavek, četrta alinea
Statuta družbe in jima članstvo v nadzornem
svetu preneha z dnem podane izjave, to je
s 24. 5. 2008.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d.
Ljubljana in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj 3 delovne dni pred
zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe do vključno
4. julija 2008.
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Pelechova cesta 15, Radomlje, v tajništvu pri Brigiti Jerman, vsak dan od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki in
mora za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg
dneva in kraja izdaje pooblastila, še ime in
priimek in naslov pooblaščenca ter firmo in
podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja.
Vse udeležence skupščine prosimo, da
se pred začetkom zasedanja skupščine javijo v tajništvu, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno
gradivo.
Skupščina je sklicana za 12. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 13. uri
bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delničarjev.
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Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi sedem dni po objavi sklica skupščine.
LIP Radomlje, d.d.
direktor
Asto Dvornik
Št. 300507/08
Ob-5169/08
Na podlagi 6. točke, tretji odstavek Statuta družbe Kovinska industrija KLS, d.d.,
Ljubno ob Savinji, sklicuje uprava družbe
13. sejo skupščine
družbe Kovinska industrija KLS, d.d.
Ljubno ob Savinji,
ki bo dne 8. 7. 2008, ob 13 uri, v sejni
sobi na sedežu družbe.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe
sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika
skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala
družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalk glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in preštevalki glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Sprememba firme in skrajšane firme
družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Spremeni se firma in skrajšana firma
družbe, in sicer:
Firma družbe se glasi: KLS Ljubno d.d.,
specialist za zobate vence,
KLS Ljubno PLC, Starter Ring Gears
Specialist.
Skrajšana firma družbe se glasi: KLS
Ljubno d.d.
4. Uskladitev dejavnosti družne z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti in uskladitev določbe Statuta, ki se nanaša na dejavnost družbe.
Predlog sklepa:
4.1. 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.
4.2. Spremeni se besedilo točke 3. Statuta družbe, v katerem se obstoječe besedilo
dejavnost družbe uskladi z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
5. Sprejem sprememb Statuta in čistopisa besedila Statuta družbe.
Predlog sklepa:
5.1. Skladno s sprejetimi sklepi, opredeljenimi v točkah 3. in 4., se spremenijo
naslednja določila Statuta, in sicer:
– spremenita se besedili točk 2.1. in 2.2.
in se v novem besedilu glasita:
2.1. Firma družbe je: KLS Ljubno d.d.,
specialist za zobate vence,
KLS Ljubno PLC, Starter Ring Gears
Specialist.
2.2. Skrajšana firma družbe je: KLS Ljubno d.d.
– spremeni se besedilo 3. točke in se
v novem besedilu glasi:
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Dejavnost družbe je:
25.500
25.611
25.619
25.732
25.732
25.990
28.220
28.300
28.410
28.490
29.320
33.110
33.120
33.170
33.190
33.200
46.620
46.630
46.690
46.900
47.520

49.410

Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija
Prekrivanje kovin s kovino
Druga površinska in toplotna
obdelava kovin
Proizvodnja ročnega orodja
Proizvodnja orodja za stroje
Proizvodnja drugje nerazvrščenih
kovinskih izdelkov
Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav
Proizvodnja kmetijskih in
gozdarskih strojev
Proizvodnja strojev za
oblikovanje in obdelavo kovin
Proizvodnja drugih obdelovalnih
strojev
Proizvodnja drugih delov in
opreme za motorna vozila
Popravila kovinskih izdelkov
Popravila strojev in naprav
Popravila in vzdrževanje drugih
prevoznih sredstev
Popravila drugih naprav
Montaža industrijskih strojev in
naprav
Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji
Trgovina na debelo z rudarskimi
in gradbenimi stroji
Trgovina na debelo z drugimi
napravami in opremo
Ne specializirana trgovina na
debelo
Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z gradbenim materialom,
kovinskimi izdelki, barvami in
steklom
Cestni tovorni promet.

5.2. Na podlagi sprejetih sprememb Statuta, se sprejme čistopis besedila Statuta
družbe.
6. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2007 in
s poročilom nadzornega sveta KLS d.d.
Ljubno ob Savinji, in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
6.1. Skupščina delničarjev KLS d.d. Ljubno ob Savinji se je seznanila s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2007 in
s poročilom nadzornega sveta KLS d.d.
Ljubno ob Savinji.
6.2. Podeli se razrešnica direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2007.
7. Predlog za uporabo bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
7.1. Bilančni dobiček družbe KLS d.d.
Ljubno ob Savinji, za poslovno leto 2007
znaša 1.436.759,95 EUR in ostane nerazporejen.
8. Izplačilo nagrade članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
8.1. Članom nadzornega sveta se za
delo v letu 2007 izplača nagrada, in sicer
predsedniku nadzornega sveta 1.500,00
EUR, članoma pa po 1.000,00 EUR bruto.
9. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa:
9.1 Za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2008, se imenuje revizijska
družba RIPRO, d.o.o. Velenje.
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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
5. 7. 2008.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s čistopisom Statuta, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Loke
36, Ljubno ob Savinji, vsak dan od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. 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 13. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 14. uri
bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delničarjev.
Kovinska industrija KLS, d.d.,
Ljubno ob Savinji
direktor
Bogomir Strašek
Ob-5170/08
Na podlagi 38. člena statuta družbe Premogovnik Velenje, d.d., uprava družbe sklicuje
13. redno sejo skupščine
Premogovnik Velenje, d.d. Velenje,
Partizanska cesta 78,
ki bo v ponedeljek, 7. julija 2008 ob
13. uri v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Sonja Kugonič, Sabina Movh.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom za leto 2007
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta po 282. členu Zakona
o gospodarskih družbah.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
in konsolidiranim letnim poročilom za leto
2007, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
b) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno
leto 2007.

3. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe ter spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
a) Potrdijo se spremembe in dopolnitve
dejavnosti družbe po predlogu uprave in
nadzornega sveta 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) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta, ki se nanašajo na spremembe
dejavnosti in spremembe, ki se nanašajo
na pretvorbo zneskov v EUR, po predlogu
uprave in nadzornega sveta.
V statut družbe se za 49. členom doda
nov člen 49.a, ki se glasi:
»Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje
zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko v skladu z zakonom in pogodbo
o udeležbi delavcev pri dobičku uporabi za
udeležbo delavcev pri dobičku.«
Čistopis statuta na podlagi sprejetih sklepov skupščine potrdi notar.
4. Pooblastilo poslovodstvu za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sklene se
pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku.
Skupščina pooblašča upravo za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Za sklenitev pogodbe je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila in konsolidiranega letnega poročila
za leto 2007 s poročilom revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe v Velenju,
Partizanska cesta 78, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur.
l. RS, št. 42/06, 60/06, 10/08) bo vabilo
z gradivom in utemeljitvijo objavljeno tudi na
spletni strani družbe http://www.rlv.si
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in 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 1 uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Premogovnik Velenje, d.d.
direktor
dr. Milan Medved, univ. dipl. inž. rud.
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Ob-5177/08
Uprava družbe Nova KBM d.d. Maribor
sklicuje
17. skupščino
družbe Nova KBM d.d.,
ki bo v torek, dne 8. julija 2008, ob 13. uri,
v dvorani Turner Hotela Habakuk, Pohorska
ulica 59, Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predsednik uprave družbe bo v imenu
sklicatelja skupščine začel skupščino, podal
ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil odvetnik Pavle Pensa iz Ljubljane kot predsednik
ter Robert Ernestl in Andraž Šuligoj kot preštevalca glasov.
2. Seznanitev s Poročilom o notranjem revidiranju za leto 2007 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove
KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za
leto 2007 z revizorjevim poročilom ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega
poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2007.
Skupščina banke se seznani s predloženim Poročilom o notranjem revidiranju za
leto 2007 z mnenjem nadzornega sveta,
z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in
Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto
2007 z revizorjevim poročilom ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega
poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2007.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d.
za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa:
1. Na podlagi predloga uprave banke in
mnenja nadzornega sveta banke se bilančni
dobiček za leto 2007 v višini 10.070.705,03
eura uporabi za naslednje namene:
– izplačilo delničarjem, 4.671.596,80
eura kar znaša 0,2 eura bruto na kosovno
delnico,
– nagrado članom nadzornega sveta
135.000,00 eurov
– za druge rezerve 5.264.108,23 eura.
Upravičenci do dividend so delničarji, ki
so bili na dan 10. 7. 2008 vpisani v delniško
knjigo. Dividenda se izplača najkasneje 60
dni po sprejemu sklepa skupščine o uporabi
bilančnega dobička.
2. V skladu z določilom 294. člena ZGD-1
skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2007.
4. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke za leto 2008.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine
Nove KBM za leto 2008 se imenuje družba
KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
5. Predlog spremembe dejavnosti banke.
Predlog sklepa:
Dejavnost banke se spremeni in uskladi z novo Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08) z dne
19. 2. 2008, in sicer:
a) do sedaj vpisane dejavnosti banke iz
tretjega odstavka 3. člena statuta se brišejo;
b) v tretjem odstavku 3. člena statuta se
na novo vpišejo naslednje dejavnosti banke:

– K/64.190
– K/64.200
– K/64.300

– K/64.910
– K/64.920
– K/64.990

– K/65.200
– K/65.300
– K/66.120
– K/66.190

– K/66.290
– K/66.300
– M/69.200

– M/70.220
– N/82.910

Št.
– Drugo denarno
posredništvo
– Dejavnost holdingov
– Dejavnost skrbniških
in drugih skladov ter
podobnih finančnih sub
jektov
– Dejavnost finančnega
zakupa
– Drugo kreditiranje
– Drugje nerazvrščene
dejavnosti finančnih
storitev, razen
zavarovalništva in
dejavnosti pokojninskih
skladov
– Dejavnost pozavarovanja
– Dejavnost pokojninskih
skladov
– Posredništvo pri trgovanju
z vrednostnimi papirji in
borznim blagom
– Druge pomožne dejavnosti
za finančne storitve, razen
za zavarovalništvo in
pokojninske sklade
– Druge pomožne dejavnosti
za zavarovalništvo in
pokojninske sklade
– Upravljanje finančnih
skladov
– Računovodske,
knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno
svetovanje – razen
revizijske dejavnosti
– Drugo podjetniško in
poslovno svetovanje
– Zbiranje terjatev in
ocenjevanje kreditne
sposobnosti

6. Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke.
Predlog sklepa:
I. Skupščina delničarjev Nove KBM d.d.
sprejme spremembe in dopolnitve Statuta
Nove KBM d.d., in sicer:
1. Spremeni se tretji odstavek 3. člena
tako, da se glasi:
– »K/64.190 – Drugo denarno
posredništvo
– K/64.200 – Dejavnost holdingov
– K/64.300 – Dejavnost skrbniških
in drugih skladov ter
podobnih finančnih
subjektov
– K/64.910 – Dejavnost finančnega
zakupa
– K/64.920 – Drugo kreditiranje
– K/64.990 – Drugje nerazvrščene
dejavnosti finančnih
storitev, razen
zavarovalništva in
dejavnosti pokojninskih
skladov
– K/65.200 – Dejavnost pozavarovanja
– K/65.300 – Dejavnost pokojninskih
skladov
– K/66.120 – Posredništvo pri trgovanju
z vrednostnimi papirji in
borznim blagom
– K/66.190 – Druge pomožne dejavnosti
za finančne storitve, razen
za zavarovalništvo in
pokojninske sklade
– K/66.290 – Druge pomožne dejavnosti
za zavarovalništvo in
pokojninske sklade
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– K/66.300
– M/69.200

– M/70.220
– N/82.910
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– Upravljanje finančnih
skladov
– Računovodske,
knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno
svetovanje – razen
revizijske dejavnosti
– Drugo podjetniško in
poslovno svetovanje
– Zbiranje terjatev in
ocenjevanje kreditne
sposobnosti«.

2. Prvi odstavek 11. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Uprava banke je pooblaščena, da
v obdobju petih letih po vpisu sprememb
in dopolnitev tega statuta, sprejetih na seji
skupščine banke dne 8. 7. 2008, v sodni
register s soglasjem nadzornega sveta in
brez dodatnega sklepa skupščine enkrat
ali večkrat poveča osnovni kapital banke
za največ 5.946.419,61 EUR z izdajo novih
delnic za vložke. Nove delnice se izdajo
s pravicami, pod pogoji in na način, ki je
določen v sklepu uprave banke o povečanju kapitala.«
3. V 12. členu se črta tretji odstavek.
4. V 14. členu se spremeni tretji odstavek
tako, da se glasi:
»Člani uprave banke morajo opravljati
posle vodenja banke za polni delovni čas.«
5. V 40. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Namen, pomen in naloge službe notranje revizije morajo biti opredeljeni v ustreznem pisnem aktu, ki ga odobri uprava banke v soglasju z nadzornim svetom banke.«
V 3. odstavku se črta tretja alinea.
II. Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo statuta Nove KBM d.d.
Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 16.
skupščini delničarjev družbe Nova KBM
d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora.
Predlagatelja sklepov pod tč. 3, 5 in 6 sta
uprava in nadzorni svet banke, pod tč. 4 pa
nadzorni svet banke.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
in na njej glasujejo delničarji, ki so na dan
4. 7. 2008 vpisani v delniško knjigo banke,
ki se vodi v centralnem registru vrednostnih
papirjev pri Klirinško depotni družbi, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno banki prijaviti
s pisno prijavo, ki mora na sedež banke
prispeti do vključno 4. 7. 2008.
Vljudno prosimo udeležence, da se zaradi zagotovitve pravočasnega pričetka skupščine prijavijo najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, pri čemer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu Nove KBM d.d.,
Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, od dneva
objave sklica do vključno 8. 7. 2008, in sicer
vsak delovni dan od 10. do 13. ure. Gradivo s predlogi sklepov bo objavljeno tudi na
spletni strani banke: www.nkbm.si.
Uprava Nove KBM d.d.
Matjaž Kovačič
predsednik
Manja Skernišak
članica
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Ob-5178/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06 in spremembe) in 38.–40. člena Statuta Kovinoplastike Lož d.d. uprava družbe sklicuje
14. redno skupščino
Kovinoplastike Lož d.d.,
ki bo v torek, dne 8. julija 2008, ob 16. uri,
v prostorih jedilnice družbe v Ložu, Cesta
19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
ugotovitev prisotnosti notarja.
Predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se izvoli
Marko Žnidaršič. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za preštevalca glasov se izvolita Mateja Stanič Rudolf in Metoda Vrtar.
Ugotovi se prisotnost notarja.
2.) Predložitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta in sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice.
Skupščina se je seznanila z revidiranim
Letnim poročilom Kovinoplastike Lož d.d. za
leto 2007 in s poročilom nadzornega sveta
o sprejemu letnega poročila za leto 2007.
Predlog sklepov:
2.1. Bilančni dobiček leta 2007 v znesku
31.222.761 €, ki ga sestavljajo preneseni
dobički preteklih let v znesku 28.570.068 €
in nerazdeljeni čisti dobiček leta 2007 v znesku 2.652.693 €, se uporablja za naslednje
namene:
– Del dobička iz preteklih let v višini 0,42 €
bruto na delnico, kar znaša 1.186.258,08 €,
se uporabi za izplačilo dividend.
– Skupščini se predlaga, da članom Nadzornega sveta, skladno z doseženimi rezultati, podeli za delo in odgovornost plačilo
v višini 35.992 €. Tri četrtine zneska se razdeli med člane starega nadzornega sveta,
ena četrtina zneska pa med člane novega
nadzornega sveta, po kriterijih iz 18. redne
seje z dne 6. 7. 2006.
– Nadzorni svet predlaga, da se upravi družbe Kovinoplastika Lož d.d. za delo
v letu 2007 in dosežene rezultate v danih
pogojih podeli nagrada v višini 35.992 €.
Plačilo med člani uprave se izvrši v razmerju plač po individualnih pogodbah za
leto 2007.
Plačilo se izvrši iz sredstev doseženega
bilančnega dobička iz preteklih let.
– Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen. O njegovi uporabi bo odločala skupščina.
Pravico do dividende imajo imenske delnice v lasti pravnih in fizičnih oseb, razen
delnic, ki so v skladu lastnih delnic.
Rok za izplačilo dividend delničarjem je
60 dni od dneva sprejetja na skupščini.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2007 in s tem potrjuje njihovo
uspešno delo.
3.) Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa:
3. Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno
leto 2008 revizijsko družbo KPMG, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A,
1000 Ljubljana.
4.) Sprememba statuta.
Predlogi sklepov:
4.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se spremeni 2. člen statuta, tako da
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se v tem členu navedene dejavnosti družbe
uskladijo z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07, 17/08),
v predloženem besedilu, ki je sestavni del
tega sklepa.
4.2. V skladu z 9. členom Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (Ur. l. RS, št.
25/08) se za 48. členom statuta doda novi
48.a člen, ki se glasi:
''Dobiček družbe se lahko uporabi za
udeležbo delavcev pri dobičku, pri čemer
se uprava družbe in organi, ki predstavljajo
interese delavcev, o načinu in kriterijih za
udeležbo predhodno pisno dogovorijo.''
5.) Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa:
5. Skupščina v skladu s sedmo alinejo
prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic
družbe z namenom umika delnic.
Skupni delež lastnih delnic, pridobljenih
za namene iz tega sklepa, ne sme presegati
37,84% osnovnega kapitala družbe.
Uprava je pooblaščena, da umakne lastne delnice, pridobljene na podlagi tega
sklepa, brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. Uprava zmanjšanje osnovnega kapitala
zaradi umika delnic, pridobljenih na podlagi
tega sklepa, izvede v skladu s tretjim odstavkom 381. člena ZGD-1 z umikom navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih
delnic družbe v breme bilančnega dobička,
ki se bo oblikoval po sprostitvi rezerv za lastne delnice. Osnovni kapital se zmanjšuje
zaradi njegovega prevelikega obsega glede
na dejavnost in potrebe družbe. Uprava in
predsednik nadzornega sveta morata prijaviti sklep za vpis v sodni register. Osnovni
kapital je zmanjšan z dnem vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register.
Uprava je pooblaščena, da izda Centralni
klirinško depotni družbi d.d. nalog za izbris umaknjenih delnic iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev. Skupščina pooblašča nadzorni svet za
uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Uprava je pooblaščena, da umakne
1.047 lastnih delnic, ki jih družba že ima
v lasti, brez nadaljnjega sklepanja skupščine
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.
Za umik in zmanjšanje osnovnega kapitala
zaradi umika teh delnic se uporabljajo določila predhodnega odstavka.
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe, vključno z revidiranim letnim poročilom
za leto 2007, poročilom nadzornega sveta
po 282. členu ZGD-1 ter predlogi sklepov po
navedenem dnevnem redu z utemeljitvami
so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ložu, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari
trg pri Ložu, v vložišču Kadrovske in pravne
službe, vsak delovni dan od 11. do 14. ure,
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine. Sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je objavljen tudi
na intranetni strani družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD-Centralno klirinški depotni
družbi d.d. dne 28. 6. 2008 in ki bodo sami
ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini najmanj 3 dni pred dnem zasedanja skupščine, to je do vključno 5. 7.
2008. Delničar, ki ne izpolni te obveznosti,

izgubi pravico do glasovanja in udeležbe
na seji.
Delničarji na skupščini glasujejo osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi
glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skupščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam
prisotnih udeležencev. Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred začetkom skupščine.
Kovinoplastika Lož d.d.
uprava družbe
Ob-5179/08
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe TEKOL d.d. sklicuje
uprava družbe
13. redno skupščino,
ki bo dne 7. 7. 2008, ob 10. uri, v prostorih sedeža družbe v Mariboru, Ul. pohorskega bataljona 14 in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednico skupščine se izvoli
Bezjak Diana,
– za preštevalki glasov se imenujeta Vlasta Antonič in Špurej Andrejka.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Breda Horvat.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2007, pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2007.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: v skladu z 293. členom
ZGD-1, na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2007 v višini 357.195,13 EUR
razdeli za:
– izplačilo dividend v višini 57.379,20
EUR bruto – na eno delnico 4,17 EUR bruto,
– nagrado upravi v višini 19.166,28 EUR
bruto,
– nagrado nadzornemu svetu v višini
5.650,39 EUR bruto,
– ostanek v višini 274.999,16 EUR kot
preneseni čisti dobiček.
Izplačilo dividend pripada lastnikom delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
na dan zasedanja skupščine dne 7. 7. 2008.
Izplačila se izvršijo do 31. 12. 2008.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2007 in jima podeljuje razrešnico.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje revizorja PLUS
REVIZIJA d.o.o., Bežigrad 1, Ljubljana, za
revizijo računovodskih izkazov družbe za
leto 2008.
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Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD d.d. Ljubljana, na dan
zasedanja skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se
osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo udeleženci skupščine ob vstopu
v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in deponirano na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja skupščine.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in pisnim poročilom nadzornega
sveta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure od
dneva objave do vključno dneva zasedanja.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 11. uri v istih prostorih. Ob ponovljenem
sklicu bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi
razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine eno uro pred pričetkom
skupščine.
TEKOL d.d.
uprava družbe

Št. 244/08
Ob-5183/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 18. člena statuta družbe
uprava sklicuje

Ob-5182/08
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena Statuta družbe sklicujem
14. sejo skupščine
družbe Sanolabor, d.d.,
ki bo 7. 7. 2008, ob 14. uri, v sejni sobi
na Leskoškovi 4 v Ljubljani, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsednika skupščine
Antona Marolta in preštevalki glasov Ano
Goršič in Matejo Mlakar ter imenuje notarko
Nado Kumar za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
2. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s Poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
revidiranega letnega poročila družbe Sanolabor, d.d., in revidiranim konsolidiranim
letnim poročilom skupine Sanolabor za leto
2007.
b) Preneseni čisti dobiček iz preteklih let
v znesku 5,609.320,72 € in nerazporejeni
čisti dobiček poslovnega leta 2007 v znesku
2,538.988,75 €, predstavljata bilančni dobiček v višini 8,148.309,47 €.
c) Bilančni dobiček se uporabi za izplačilo dividend delničarjem v vrednosti
318.475,00 €. Bruto dividenda na delnico
znaša 12,50 €. Do dividende so upravičeni
vsi delničarji, ki bodo na dan skupščine vpisani v delniško knjigo družbe. Dividende se
izplačajo najkasneje v 60 dneh po sprejemu
sklepa na skupščini.

d) Preostanek bilančnega dobička v znesku 7,829.834,47 € ostane nerazporejen.
e) Potrdi in odobri se delo uprave in se
upravi za poslovno leto 2007 podeli razrešnica.
f) Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta in se predsedniku in vsem ostalim
članom nadzornega sveta za poslovno leto
2007 podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovodskih izkazov
za leto 2008 imenuje družba Plus revizija,
d.o o., Špruha 19, 1236 Trzin.
4. Seznanitev z nadomestnim članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s članico nadzornega sveta Ano Goršič, ki
bo zaradi upokojitve Vilme Torkar, v mandatnem obdobju od 8. 7. 2008 do 1. 12. 2011
zastopala delavce.
5. Delitev prenosne družbe Sanolabor,
d.d., po postopku oddelitve z ustanovitvijo
družbe Idealdom, d.d.
Predlogi sklepov:
5.1. Na podlagi in skladno z delitvenim
načrtom, skupaj s prilogami, z dne 17. 4.
2008, zaključnega poročila uprave o delitvi, Poročila o opravljeni reviziji delitve in
zaključnega poročila nadzornega sveta
o pregledu delitve, se prenosna družba
Sanolabor, d.d., deli po postopku oddelitve
z ustanovitvijo nove družbe Idealdom, d.d.,
kot je to določeno v delitvenem načrtu.
5.2. Značilnosti novonastale družbe Idealdom, d.d., so naslednje:
– firma: Idealdom, d.d.,
– sedež: Leskoškova 4, Ljubljana,
– osnovni kapital: 254.780,00 €, ki je razdeljen na 25.478 navadnih imenskih kosovnih delnic.
5.3. Sprejme se statut novonastale družbe Idealdom, d.d., v besedilu, ki je priloga
k delitvenemu načrtu.
5.4. Za člane nadzornega sveta družbe
Idealdom, d.d., se za mandatno obdobje do
prve seje skupščine družbe Idealdom, d.d.,
imenujejo:
– Sonja Batistič,
– Vladimir Sever,
– Andrej Žugel.
5.5. Sejnina za predsednika nadzornega
sveta družbe Idealdom, d.d., znaša 350 €
neto, za člana pa 250 € neto.
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 7. 7. 2008. Glasovalno pravico lahko
uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo družbi
pisno najavili svojo udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo priložiti tudi pisno pooblastilo. Prijava je pravočasna, če na sedež
družbe prispe do vključno 4. 7. 2008.
Na skupščini se glasuje na podlagi glasovalnega lističa, ki ga prejme vsak udeleženec ob vstopu na skupščino. Delničar
lahko glasuje osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom uprave in
poročilom nadzornega sveta ter prilogami
v zvezi z oddelitvijo družbe Sanolabor, d.d.,
je na vpogled v tajništvu direktorja družbe
na sedežu družbe, vsak delovni dan med
11. in 12. uro, od objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Sanolabor, d.d.
direktor družbe
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15. sejo skupščine
delniške družbe Komet Metlika d.d.,
ki bo 8. julija 2008, ob 14. uri, v sejni
na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli
predsednika in dva preštevalca glasov po
predlogu uprave.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2007.
Predlogi sklepov:
2.1. Skupščina sprejme predlagano razporeditev dobička za leto 2007.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2007.
3. Obravnava in sprejem sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih
delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 1.210.148,56 EUR se zmanjša za
534.134,54 EUR z umikom 128.000 delnic,
tako da znaša osnovni kapital po zmanjšanju 676.014,02 EUR in je razdeljen na
162.000 delnic.
Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
z umikom lastnih delnic družbe po sklepu
se izvede zaradi prilagoditve kapitala glede
na obseg poslovanja v breme drugih rezerv
iz dobička.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za mandatno obdobje
s pričetkom 8. 7. 2008 se za člana nadzornega sveta imenujeta Antonija Matkovič in
Mirjan Kulovec.
5. Pooblastilo skupščine upravi za odkup
in umik lastnih delnic.
Predlog sklepov:
5.1. Družba kupuje lastne delnice, dokler
ne doseže 10% posesti delnic po ceni, ki ni
višja od 6,50 EUR in ne nižja od 3,40 EUR
za delnico z namenom:
– zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic,
– izplačila nagrad upravi v razmerju, ki
ga določi nadzorni svet.
5.2. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko v roku 18 mesecev umakne lastne
delnice brez ponovnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov je na vpogled vsem delničarjem
vsak delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu
družbe. Skupščine se lahko udeležijo vsi
delničarji sami ali po svojih pooblaščencih
oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo
poslati pisna pooblastila.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na podlagi podatkov Centralne klirinško depotne družbe, d.d., na dan 30. 6.
2008.
Komet Metlika d.d.,
uprava družbe
Ob-5184/08
Na podlagi 293. in 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah ter na podlagi točk
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6.2., 7.2. in 7.3. statuta KSP Hrastnik, Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., sklicuje uprava družbe
13. skupščino
delniške družbe KSP Hrastnik,
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
ki bo 8. 7. 2008, ob 11. uri, v sejni sobi
družbe na Cesti 3. julija 7, Hrastnik, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov
k posameznim točkam dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Za predsedujočo skupščini se izvoli Melita Hafner, za preštevalko glasov Mihaela
Aškerc.
Ugotovi se prisotnost vabljene notarke
Marjane Kolenc – Rus za sestavo notarskega zapisnika.
Skupščina ugotovi sklepčnost.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za leto 2007.
3. Sklepanje o razporeditvi bilančnega
dobička za leto 2007 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček poslovnega leta
2007 v višini 17.925,00 EUR ostane nerazporejen in je sestavljen iz že nerazporejenega dobička iz preteklih let v višini 14.967,00
EUR in iz nerazporejenega dobička poslovnega leta 2007 v višini 2.958,00 EUR.
3.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: v skladu z 294. členom Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 in jima podeljuje
razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2008
skupščina imenuje družbo Dinamic, d.o.o. iz
Novega mesta.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe kot predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta družbe kot predstavnike delničarjev za naslednje 4-letno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem izvolitve:
1. Janez Kraner,
2. Drago Kopušar,
3. Avgust Fišnar ter
4. Franci Mastnak.
Svet delavcev seznani skupščino
s predstavniki delavcev družbe v nadzornem svetu.
6. Spremembe in dopolnitve Statuta KSP
Hrastnik, d.d.
Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave: skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve Statuta KSP Hrastnik, d.d. po
predlogu uprave in nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, pri Meliti Hafner, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po pos. točkah dnevnega
reda.
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Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine podajo predloge za dopolnitev
dnevnega reda in nasprotne predloge. Predlogi delničarjev morajo biti pisni in obrazloženi ter posredovani upravi družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu družbe na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Udeležence in pooblaščence prosimo, da
se na sedežu družbe zglasijo vsaj 15 minut
pred pričetkom zasedanja skupščine zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
KSP Hrastnik, d.d.
uprava družbe – direktorica
Ob-5208/08
Na podlagi točke 7.5 poglavja Sedmič:
statuta družbe PUP Velenje holding, d.d. in
v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 sklicuje uprava družbe
10. skupščino
delniške družbe PUP
Velenje holding, d.d.
ki bo v četrtek, 10. julija 2008, na sedežu
uprave družbe PUP Velenje holding, d.d.,
Koroška cesta 40a, 3320 Velenje, s pričetkom ob 8.30, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1.1:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave se za predsedujočo skupščine izvoli Nevena Tea Gorjup in verifikacijska komisija v sestavi Tatjana Sešel in
Nataša Skok.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Katja Fink.
2. Poročilo uprave in sprejem sklepov
o pripojitvi delniške družbe PUP Velenje holding, d.d. k družbi PUP Velenje d.d.
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina daje soglasje k pripojitvi delniške družbe PUP Velenje holding, družba za
upravljanje, svetovanje in poslovne storitve,
d.d., Koroška cesta 40a, 3320 Velenje, kot
prevzete družbe k PUP Podjetje za urejanje
prostora, d.d., Koroška cesta 40a, 3320 Velenje, kot prevzemne družbe. Obračunski
dan pripojitve je 31. 12. 2007.
Skupščina potrdi poročilo uprav o pripojitvi, revizijo pripojitve pripojitvenega revizorja
in poročilo nadzornega sveta o pregledu
nameravane pripojitve.
Predlog sklepa št. 2.2:
Skupščina daje soglasje k pogodbi o pripojitvi delniške družbe PUP Velenje holding,
d.d. k družbi PUP Velenje d.d.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmeta pogodbo o pripojitvi v predlaganem besedilu
obe družbi iz prvega odstavka sklepa pod
točko 2.2 dnevnega reda. Podpisan predlog
pogodbe o pripojitvi v notarskem zapisu je
priloga in sestavni del tega sklepa.
Predlog sklepa št. 2.3:
Za zastopnika za prevzem delnic v postopku pripojitve se v skladu z določili pripojitvene pogodbe ter 591/2 člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in na podlagi
75/1 člena Zakona o nemarializiranih vre-

dnostnih papirjih, imenuje uprava prevzemne družbe.
Predlog sklepa št. 2.4: skupščina pooblašča nadzorni svet, da skladno z veljavnimi
odločitvami sodišča in drugih organov, če je
to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete
sklepe tako, da se bo pripojitev lahko izvedla in vpisala v sodni register.
3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2007 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov
družbe za poslovno leto 2007; predstavitev
pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem
do revizijskih poročil in o načinu in obsegu
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2007; razprava in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s predstavitvijo
letnega poročila za poslovno leto 2007 in
revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za
poslovno leto 2007 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja
spremljanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2007.
V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 in jima
podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini, da se v primeru, da pripojitev
ne bo vpisana do 31. 12. 2008 za pregled
računovodskih izkazov družbe PUP Velenje
holding, d.d., za leto 2008 imenuje pooblaščena revizijska družba prevzemne družbe,
ki jo bo skupščina delniške družbe PUP Velenje d.d. imenovala za to poslovno leto.
5. Imenovanje zastopnika družbe za
udeležbo in glasovanje na skupščini družbe
PUP Velenje d.d.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da se za pooblaščenca družbe PUP Velenje holding, d.d. za 9.
zasedanje skupščine družbe PUP Velenje
d.d., imenuje Zdolšek Marjan. Skupščina
družbe ga pooblašča, da v skladu z objavljenimi sklepi 9. zasedanja skupščine družbe
PUP Velenje d.d., glasuje v imenu družbe
PUP Velenje holding, d.d., za sprejem objavljenih sklepov in da o morebitnih nasprotnih
predlogih sklepov, ki bi bili podani s strani
delničarjev družbe PUP Velenje d.d., glasuje po lastni presoji. Sklic skupščine družbe
PUP Velenje d.d., katere zasedanje je sklicano za dne 10. 7. 2008 ob 9.30 na sedežu
družbe PUP Velenje d.d., je objavljen v Uradnem listu RS dne 6. junija 2008.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno
pošto najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvo uprave družbe PUP
Velenje holding, d.d., Koroška cesta 40a,
3320 Velenje in ki so vpisani v delniško
knjigo družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasova-
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nje. O vseh točkah dnevnega reda, razen 1.
točke, se glasuje z glasovnicami.
O sklepih pod točkami 1, 3, 4 in 5-dnevnega reda odloča skupščina z večino oddanih glasov. Za sklepe pod točko 2 dnevnega
reda pa s tremi četrtinami pri odločanju zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključuje: letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 2007, revidirane računovodske in konsolidirane računovodske izkaze
družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem
nadzornega sveta do revizijskega poročila
in o načinu in obsegu preverjanja vodenja
družbe med poslovnim letom 2007, sklic 9.
zasedanja skupščine družbe PUP Velenje
d.d., so na vpogled v informativni pisarni
družbe. Delničarje družbe v skladu z določili 586. člena Zakona o gospodarskih
družbah-1 tudi obveščamo, da sta upravi
družb, ki se združujeta, predložili pristojnemu Okrožnemu sodišču v Celju dne 5. junija 2008 pogodbo o pripojitvi, ki sta ju
pred tem pregledala nadzorna sveta obeh
družb.
Na sedežu obeh družb je delničarjem na
vpogled tudi naslednje gradivo: pripojitvena
pogodba, letni obračun in poročilo o stanju
družb PUP Velenje holding, d.d. in PUP
Velenje d.d. za poslovna leta 2004, 2005 in
2006, v skladu z določilom 68. člena ZGD-1
zaključno poročilo navedenih družb po stanju na dan 31. 12. 2007, zaključno poročilo
po stanju prevzete družbe na dan obračuna
združitve, to je 31. 12. 2007, skupno poročilo uprav navedenih družb o pripojitvi,
revizijsko poročilo o pripojitvi, poročilo nadzornih svetov družb v skladu z določili 584.
člena ZGD-1 vsake pri pripojitvi udeležene
družbe. Vsa gradiva so delničarjem na vpogled vsak delovni dan od objave tega vabila
dalje od 10. do 13. ure v informativni pisarni
družbe.
Vsakemu delničarju, ki bo upravi posredoval pisno zahtevo za dostavo prepisa listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava
najkasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačen prepis teh listin, v skladu z določili 4. točke 586. člena ZGD-1.
PUP Velenje holding, d.d.
uprava – direktor
Jože Mraz
Ob-5209/08
Na podlagi točke 7.6, poglavja Sedmič:
statuta družbe PUP Velenje d.d. in v skladu
z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 sklicuje uprava družbe

13. skupščino
delniške družbe PUP Velenje d.d.
ki bo v četrtek, 10. julija 2008, na sedežu
uprave družbe PUP Velenje d.d., Koroška
cesta 40a, 3320 Velenje, s pričetkom ob
9.30,z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave se za predsedujočo skupščine izvoli Nevena Tea Gorjup in verifikacijska komisija v sestavi Tatjana Sešel in
Nataša Skok.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Katja FINK.
2. Poročilo uprave in sprejem sklepov
o pripojitvi delniške družbe PUP Velenje holding, d.d. k družbi PUP Velenje d.d.
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina daje soglasje k pripojitvi delniške družbe PUP Velenje holding, družba za
upravljanje, svetovanje in poslovne storitve,
d.d., Koroška cesta 40a, 3320 Velenje, kot
prevzete družbe k PUP Podjetje za urejanje
prostora, d.d., Koroška cesta 40a, 3320 Velenje, kot prevzemne družbe. Obračunski
dan pripojitve je 31. 12. 2007.
Skupščina potrdi poročilo uprav o pripojitvi, revizijo pripojitve pripojitvenega revizorja
in poročilo nadzornega sveta o pregledu
nameravane pripojitve.
Predlog sklepa št. 2.2:
Skupščina daje soglasje k pogodbi o pripojitvi delniške družbe PUP Velenje holding,
d.d. k družbi PUP Velenje d.d.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmeta pogodbo o pripojitvi v predlaganem besedilu
obe družbi iz prvega odstavka sklepa pod
točko 2.2 dnevnega reda. Podpisan predlog
pogodbe o pripojitvi v notarskem zapisu je
priloga in sestavni del tega sklepa.
Predlog sklepa št. 2.3: za zastopnika
za prevzem delnic v postopku pripojitve se
v skladu z določili pripojitvene pogodbe ter
591/2 člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in na podlagi 75/1 člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, imenuje uprava prevzemne družbe.
Predlog sklepa št 2.4: skupščina pooblašča nadzorni svet, da skladno z veljavnimi
odločitvami sodišča in drugih organov, če je
to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete
sklepe tako, da se bo pripojitev lahko izvedla in vpisala v sodni register.
3. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe in sprejem prečiščenega besedila statuta družbe PUP Velenje d.d.
Predlog sklepa št. 3.1: uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme
predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe PUP Velenje d.d. v predloženi
vsebini.
Predlog sklepa št. 3.2: na podlagi sprejetega sklepa 3.1 uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme prečiščeno besedilo statuta družbe PUP Velenje d.d.
in za podpis le-tega pooblašča predsednika skupščine. Za vpis sprememb v sodni
register se pooblasti direktor družbe PUP
Velenje d.d.
4. Predlog obravnave pooblastila upravi
za pridobitev, odtujitev in umik lastnih delnic
družbe.
Predlog sklepa št. 4.1:
Na predlog uprave in nadzornega sveta,
v skladu z določili 247. člena ZGD-1, skup-
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ščina pooblašča upravo družbe, da lahko
po svojem preudarku in v dobrobit družbe
v soglasju z nadzornim svetom kupi lastne
delnice družbe s tem, da najvišja nakupna
cena delnice za katere je dano pooblastilo po tem sklepu, ne sme presegati več
kot 100% zadnje knjigovodske vrednosti
delnice, najnižja prodajna cena pa ne sme
biti manjša, kot je bila povprečna nakupna
vrednost delnice družbe. Uprava družbe je,
v soglasju z nadzornim svetom, pooblaščena za nakup in odtujitev lastnih delnic za obdobje 18 mesecev po dnevu sprejetja tega
sklepa na skupščini.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v soglasju z nadzornim svetom umakne vse
ali določen del lastnih delnic družbe, ki jih
je pridobila na podlagi sprejetih pooblastil
skupščin družbe.
Predlog sklepa št. 4.2: skupščina pooblašča upravo družbe, da v soglasju z nadzornim svetom pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih
delnic izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem ob upoštevanju določil 337.
člena ZGD-1. Pisno poročilo o utemeljenem
razlogu za izključitev prednostne pravice je
predloženo skupščini (utemeljen razlog za
izključitev prednostne pravice pri nakupu
lastnih delnic se praviloma uveljavlja za
odkup delnic družbe s strani zaposlenih in
bivših zaposlenih delavcem družbe, v primeru dedovanja za dediče bivših in zaposlenih delavcev družbe, v primeru zastave
delnic s strani delničarjev družbe, prenehanju mandata članov nadzornega sveta in
uprave družbe; utemeljen razlog za izključitev prednostne pravice delnic pri prodaji
delnic se uveljavlja za prodajo delnic novo
zaposlenim delavcem družbe, izplačevanju
nagrad in udeležbe pri dobičku upravi in
članom nadzornega sveta družbe ter v primeru prodaje delnic strateškim partnerjem
ali primeru izvajanja statusnih sprememb in
v primerih, ki so določeni v točki 4.3. novega, prečiščenega besedila statuta družbe,
sprejetega pod točko 3. današnjega zasedanja skupščine.
Predlog sklepa št. 4.3: skupščina po
oblašča upravo družbe, da v soglasju
z nadzornim svetom in v skladu z določili
ZGD-1 najpozneje v roku 45 dni po vpisu
pripojitve v sodni register umakne 3.396
lastnih delnic družbe PUP Velenje d.d., ki
jih bo družba pridobila oziroma ohranila po
izvedbi postopka pripojitve prevzete družbe
PUP Velenje holding, d.d. Nadzorni svet
se v skladu s tem sklepom pooblasti, da
sprejme novo, prečiščeno besedilo statuta
družbe PUP Velenje d.d., tako, da bo besedilo točke statuta št. 4.1. uskladilo z zmanjšanim kapitalom in številom kosovnih delnic zaradi izvedenega umika lastnih delnic.
Za podpis novega, prečiščenega besedila
statuta, ki bo nadomestilo novo, prečiščeno besedilo statuta, sprejetega pod točko 3. današnjega zasedanja skupščine se
pooblasti predsednik nadzornega sveta.
V skladu s tem se spremeni tudi določba
12.3 prej navedenega prečiščenega besedila statuta. Kolikor bi zaradi zaokroževanja
delnic prevzemna družba PUP Velenje d.d.
razpolagala z več ali manj lastnimi delnicami glede na število lastnih delnic, ki so
navedene v prvem odstavku tega sklepa,
se uprava in nadzorni svet pooblastita, da
umakneta spremenjeno obstoječe število
delnic in skladno s tem sprejmeta ustrezen
sklep v postopku zmanjšanja osnovnega
kapitala zaradi umika lastnih delnic.
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5. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2007 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2007;
predstavitev pisnega poročila nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila
in o načinu in obsegu preverjanja vodenja
družbe med poslovnim letom 2007; obravnava predloga za razporeditev bilančnega
dobička; razprava in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 5.1:
Skupščina se seznani s predstavitvijo
letnega poročila za poslovno leto 2007 in
revidiranimi računovodskimi izkazi družbe
za poslovno leto 2007.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila, s stališčem do revizijskega poročila
in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe med poslovnim letom
2007.
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček,
ki na dan 31. 12. 2007 znaša 138.330 €
v skladu z 230. členom ZGD-1 razporedi
kot sledi:
– 3% bilančnega dobička v višini
4.165,00 € se nameni za izplačilo nagrade
članom nadzornega sveta družbe;
– 3% bilančnega dobička v višini
4.165,00 € se nameni za izplačilo nagrade
upravi družbe;
– preostali del bilančnega dobička v višini 130.000,00 € se prenese v poslovno leto
2008, kot preneseni dobiček.
Predlog sklepa št. 5.2: v skladu z 294.
členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 in jima podeljuje razrešnico.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini, da se za pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov družbe
za poslovno leto 2008, imenuje Revizijsko
družbo Abeceda d.o.o., Stanetova ulica 22,
3000 Celje.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošto
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo uprave družbe PUP Velenje
d.d., Koroška cesta 40a, 3320 Velenje in ki
so vpisani v delniško knjigo družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen 1.
točke, se glasuje z glasovnicami.
O sklepih pod točkami 1., sklepu 4.1, 5.
in 6. dnevnega reda odloča skupščina z večino oddanih glasov. Za sklepe pod točko 2.,
3. in sklepu 4.2 dnevnega reda pa s tremi
četrtinami pri odločanju zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
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o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključuje: letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2007, revidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom
2007 so na vpogled v informativni pisarni
družbe.
Delničarje družbe v skladu z določili 586.
člena Zakona o gospodarskih družbah tudi
obveščamo, da sta upravi družb, ki se združujeta, predložili pristojnemu Okrožnemu
sodišču v Celju dne 5. junija 2008 pogodbo
o pripojitvi, ki sta ju pred tem pregledala
nadzorna sveta obeh družb.
Na sedežu obeh družb je delničarjem na
vpogled tudi naslednje gradivo: pripojitvena
pogodba, letni obračun in poročilo o stanju
družb PUP Velenje holding, d.d. in PUP
Velenje d.d. za poslovna leta 2004, 2005 in
2006, v skladu z določilom 68. člena ZGD-1
zaključno poročilo navedenih družb po stanju na dan 31. 12. 2007, zaključno poročilo
po stanju prevzete družbe na dan obračuna
združitve, to je 31. 12. 2007, skupno poročilo uprav navedenih družb o pripojitvi, revizijsko poročilo o pripojitvi, poročilo nadzornih
svetov družb ter spremembe in dopolnitve
statuta družbe ter prečiščeno besedilo statuta družbe, v skladu z določili 584. člena
ZGD-1. Vsa gradiva so delničarjem na vpogled vsak delovni dan od objave tega vabila
dalje od 10. do 13. ure v informativni pisarni
družbe.
Vsakemu delničarju, ki bo upravi posredoval pisno zahtevo za dostavo prepisa listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava
najkasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačen prepis teh listin, v skladu z določili 4. točke 586. člena ZGD-1.
PUP Velenje d.d.
uprava – direktor
Jože Mraz
Ob-5225/08
Na podlagi drugega odstavka 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
40. člena Statuta družbe Gozdarstvo Grča,
d.d., sklicujemo
13. skupščino
družbe Gozdarstvo Grča, d.d.,
ki bo v petek, 11. 7. 2008, ob 12. uri, na
sedežu družbe v Kočevju, Rožna ul. 39,
1330 Kočevje, v sejni sobi na Marofu, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarke.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave skupščina izvoli za preštevalca glasov Zvonimira Žagarja in Petra Medveda. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje notarka mag. Nina Češarek
iz Kočevja.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom
uprave in poročilom nadzornega sveta
o sprejemu revidiranega letnega poročila
družbe Gozdarstvo Grča d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Gozdarstvo
Grča d.d., za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom
nadzornega sveta o sprejemu revidiranega
letnega poročila družbe Gozdarstvo Grča
d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Gozdarstvo Grča d.d., za leto 2007.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 ter
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2007 znaša 4.029.060,39 EUR in
sestoji iz prenesenega čistega poslovnega
izida v višini 2.536.931,49 EUR in čistega poslovnega izida iz leta 2007, v višini
1.492.128,90 EUR.
3.2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček družbe uporabi:
– za izplačilo dividend delničarjem, v višini 1,10 EUR bruto/delnico, iz prenesenega
dobička za leto 2005. Dividende se izplačajo
do 30. 11. 2008, vsem lastnikom navadnih
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD v Ljubljani, na dan 30. 6. 2008;
– za izplačilo nagrad:
– upravi, v višini 45.000,00 EUR,
– nadzornemu svetu, v višini 15.000,00
EUR, vsakemu članu do 1/3;
Nagrade se izplačajo iz dobička za leto
2005 do 31. 10. 2008.
– preostanek bilančnega dobička ostane
nerazporejen kot preneseni dobiček.
3.3. Skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 in jima
podeljuje razrešnico.
4. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta,
na podlagi 8. alinee prvega odstavka 247.
člena ZGD-1, pooblašča skupščina upravo
za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe oziroma 46.642 delnic.
Skupščina pooblašča upravo, da v korist
družbe kupuje lastne delnice, s tem, da najvišja nakupna cena ne sme preseči zadnje
znane knjigovodske vrednosti. Najnižja prodajna cena delnice pa ne sme biti manjša od
povprečne nakupne cene delnic. Pooblašča
jo tudi, da delnice umakne brez nadaljnjega
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejetja tega sklepa na skupščini družbe.
5. Spremembe in dopolnitve statuta in
čistopis statuta.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep: skupščina družbe
sprejme Spremembe in dopolnitve statuta
in čistopis Statuta Gozdarstvo Grča, d.d.
v predlagani obliki, ki so sestavni del tega
sklepa.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta skupščina
sprejme sklep: skupščina družbe imenuje
za revidiranje računovodskih izkazov družbe
Gozdarstvo Grča, d.d., Kočevje, za poslov-
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no leto 2008 revizijsko družbo Revidicom,
d.o.o., Maribor.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kočevju, Rožna ul. 39, v finančno-računovodskem sektorju, vsak delovni dan od 8. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno, v skladu s predpisi in dostavljeno
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
na dan 30. 6. 2008 vpisani v Centralnem
registru vrednostnih papirjev pri KDD in ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko s pripisom »za skupščino« dostavijo
družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Prijava je pravočasna, če jo družba
prejme najkasneje do torka, 8. 7. 2008, do
12. ure, na naslov: Gozdarstvo Grča, d.d.,
Rožna ul. 39, 1330 Kočevje.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom.
Način glasovanja
Glasuje se javno, z glasovnicami, osebno ali po pooblaščencu.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, podajo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica seje skupščine.
Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.
Ponovno zasedanje
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina vnovič začne.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na število zastopanega osnovnega
kapitala.
Gozdarstvo Grča, d.d.
uprava družbe
mag. Branko Južnič, univ. dipl. inž.
gozd.
predsednik nadzornega sveta
mag. Črtomir Vilhar, univ. dipl. inž.
gozd.

Predlog sklepa: skupščina Kapitalske
družbe, d.d. imenuje za revizorja za poslovno leto 2008 družbo Ernst & Young d.o.o.
iz Ljubljane.
8. Sprememba Statuta Kapitalske družbe, d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se naslednje
spremembe statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d.:
1. V tretjem odstavku 2. člena se št.
30/93 nadomesti z 42/2006 ter se na koncu doda besedilo »v nadaljnjem besedilu
ZGD-1«.
2. Spremeni se prvi odstavek 10. člena
tako, da se le-ta po novem glasi:
»V skladu z namenom Kapitalska družba, d.d. opravlja naslednje dejavnosti po
standardni klasifikaciji:

Št. 74/08
Ob-5240/08
Na podlagi določil 15. člena Statuta
Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in 8. člena Poslovnika skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., sklicujemo
39. sejo skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 119,
ki bo v torek, 8. 7. 2008, ob 16. uri, v prostorih Kapitalske družbe pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana,

Dunajska cesta 119, IV. nadstropje, konferenčna dvorana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje notarja in sprejem dnevnega reda.
a) Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
b) Ugotovitev, da skupščini prisostvuje
vabljeni notar.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljena
notarka Nada Kumar.
2. Seznanitev z Letnim poročilom Kapitalske družbe, d.d. za poslovno leto 2007
in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi
Letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina Kapitalske
družbe, d.d. se je seznanila z Letnim poročilom Kapitalske družbe, d.d. za poslovno
leto 2007, z mnenjem revizorja in s pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Seznanitev s konsolidiranim Letnim
poročilom Skupine Kapitalska družba za leto
2007 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi konsolidiranega Letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina Kapitalske
družbe, d.d. se je seznanila s konsolidiranim Letnim poročilom Skupine Kapitalska
družba za poslovno leto 2007, z mnenjem
revizorja in s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi konsolidiranega letnega
poročila.
4. Sklep o uporabi bilančnega dobička za
poslovno leto 2007 in o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2007.
Predloga sklepov:
1. Skupščina Kapitalske družbe, d.d.
ugotavlja, da družba v poslovnem letu
2007 izkazuje bilančni dobiček v znesku
68.256.637,26 EUR. Bilančni dobiček v znesku 68.256.637,26 EUR se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.
2. V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina Kapitalske družbe, d. d. podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za delo
v poslovnem letu 2007.
5. Potrditev rebalansa Finančnega načrta Kapitalske družbe, d.d. za leto 2008 in
seznanitev z rebalansom Poslovnega načrta
Kapitalske družbe, d.d. za leto 2008.
Predloga sklepov:
1. Potrdi se rebalans Finančnega načrta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. za leto 2008.
2. Skupščina se je seznanila z rebalansom Poslovnega načrta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. za leto 2008.
6. Imenovanje člana uprave Kapitalske
družbe, d.d.
Predlog sklepa: na podlagi tretjega odstavka 247. člena Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju in Prvega odstavka 26. člena Statuta Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d. skupščina Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. za
člana uprave imenuje Heleno Bešter. Član
uprave Helena Bešter se imenuje z dnem
1. 11. 2008 za petletni mandat, v skladu
s tretjim odstavkom 26. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
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Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Drugo izdajanje programja
Snemanje in izdajanje zvočnih
zapisov in muzikalij
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
Dejavnost holdingov
Dejavnost skrbniških in drugih
skladov ter podobnih finančnih
subjektov
Drugje nerazvrščene dejavnosti
finančnih storitev, razen
zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov
Dejavnost pokojninskih skladov
Vrednotenje tveganja in škode
Druge pomožne dejavnosti za
zavarovalništvo in pokojninske
sklade
Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
Oddajanje in obratovanje lastnih
ali najetih nepremičnin
Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje (razen revizijskih
dejavnosti)
Dejavnost uprav podjetij
Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
Raziskovanje trga in javnega
mnenja
Drugje nerazvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
Pomožne dejavnosti za
izobraževanje«.

3. Spremeni se tretja alineja 20. člena
tako, da se po novem glasi: »– član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh
družbah;«
4. Spremeni se drugi odstavek 26. člena
tako, da se po novem glasi: »Uprava predstavlja in zastopa Kapitalsko družbo, d.d.
neomejeno, razen v primerih iz 1., 2., 3.,
4., 5. in 7. točke prvega odstavka 22. člena
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tega statuta, za katere mora pridobiti soglasje nadzornega sveta.« V tretjem odstavku 26. člena se besedilo »250. člena ZGD«
nadomesti z »268. členom ZGD-1«.
5. V 41. členu se beseda ZGD nadomesti
z besedo ZGD-1.
6. V prvem odstavku 42. člena se besedilo »60. člen ZGD« nadomesti s »64.
členom ZGD-1«. V drugem odstavku 42.
člena se beseda ZGD nadomesti z besedo
ZGD-1.
7. V prvem odstavku 49. člena se črta
besedilo »Splošno kolektivno pogodbo za
gospodarstvo« ter nadomesti z besedilom
»Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju«.
9. Prenos delnic družbe Zavarovalnica
Triglav, d.d.
Predlog sklepa: skupščina Kapitalske
družbe, d. d. se je seznanila z obveznostjo
prenosa 1.959.157 delnic družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. iz imetništva Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. v last Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na podlagi
Zakona o lastninskem preoblikovanju deleža zavarovalnic, do katerega so upravičene
fizične osebe.
10. Pobude in vprašanja.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
člani skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., ki
jih je s sklepom imenovala Vlada Republike
Slovenije.
Sklepčnost
Pogoj za veljavno odločanje je, da je na
skupščini prisotnih najmanj ½ članov skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled na sedežu Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vsak
delavnik od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine, od
9. do 15. ure.
Člani skupščine prejmejo gradivo za
skupščino s predlogi sklepov tudi osebno
po pošti.
Predsednik skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Ob-5241/08
Na podlagi 35. člena Statuta družbe Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d.,
Kamnik (v nadaljevanju: »družba«), uprava
družbe sklicuje
15. skupščino
delničarjev družbe Menina, d.d.,
Kamnik,
ki bo dne 7. 7. 2008, ob 13. uri, na sedežu družbe, Šmarca, Trg padlih borcev 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
Menina d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Menina za leto 2007 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnih poročil,
sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2007 znaša 763.920,02 EUR in se
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del bilančnega dobička v višini 86.193,40
EUR nameni za dividende delničarjem, ki
so na dan 3. 7. 2008 vpisani v delniški knjigi
pri Klirinško depotni družbi. Delničarjem se
najkasneje do 30. 9. 2007 izplača dividenda,
ki znaša 1,70 EUR bruto na delnico. Izplačilo se izvrši iz čistega dobička iz leta 1998.
O preostalem delu bilančnega dobička bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2007 in jima
podeli razrešnico.
3. Obravnava spremembe dejavnosti in
statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Spremeni se dejavnost družbe, in sicer se obstoječe dejavnosti uskladijo z novo
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08), dodajo pa se
nove dejavnosti:
C 16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na
osnovi lesa;
C 16.220 Proizvodnja sestavljenega
parketa;
C 30.990 Proizvodnja vprežnih in drugih
vozil;
M 72.190 Raziskovalna in razvojna
dejavnost na področju
naravoslovja in tehnologije;
M 71.200 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.
b) V skladu s sklepom, sprejetim pod
to točko a), se spremeni 2. člen statuta
družbe.
c) Spremeni se 29. člen statuta družbe,
tako, da po novem glasi: nadzorni svet mora
biti sklican vsaj enkrat v četrtletju.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe
za poslovno leto 2008 se imenuje revizijska
družba ABC revizija, d.o.o., Ljubljana.
Vpogled v gradivo:
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in utemeljitvami (vključno z besedilom predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo)
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Menina, d.d., Kamnik, to je v Šmarci, Trg
padlih borcev 3, vsak delavnik med 9. in 12.
uro v času od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarjem en glas. Zasedanja skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi pri Klirinško depotni družbi na dan
4. 7. 2008 oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic predhodno
prijaviti upravi družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine, to je do vključno
4. 7. 2008.
Menina d.d., Kamnik
uprava
Ob-5249/08
Na podlagi 25. člena Statuta KZ-FIN d.d.
finančna družba v likvidaciji in sklepa 7. seje
nadzornega sveta KZ-FIN d.d. v likvidaciji,
Ljubljana, z dne 29. 2. 2008, likvidacijski
upravitelj KZ-FIN d.d. v likvidaciji, sklicuje

11. zasedanje skupščine
KZ-FIN d.d., finančne družbe
– v likvidaciji, Ulica Jožeta Jame 12,
Ljubljana,
ki bo dne 14. 7. 2008, ob 9. uri, v prostorih KZ-FIN d.d. v likvidaciji, Ulica Jožeta
Jame 12, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, razglasitev sklepčnosti in imenovanje notarja.
Predlog sklepa likvidacijskega upravitelja
in nadzornega sveta družbe:
a) Za predsednika skupščine se imenuje
Matej Golob.
b) Skupščina se seznani, da je na seji
skupščine prisotna notarka Nada Kumar iz
Ljubljane.
3. Predstavitev poročila o poslovanju od
1. 1. 2007 do 29. 9. 2007 ter pisnim poročilom nadzornega sveta k poročilu o poslovanju.
Predlog sklepa likvidacijskega upravitelja in nadzornega sveta družbe: skupščina
KZ-FIN d.d. v likvidaciji, Ljubljana, je seznanjena s poročilom o poslovanju za leto
2007 in pisnim poročilom nadzornega sveta
k poročilu o poslovanju.
4. Obravnava in odločanje o predlogu
uporabe dobička oziroma pokrivanju izgube
in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa likvidacijskega upravitelja
in nadzornega sveta družbe:
a) Bilančni dobiček ugotovljen za obdobje od 1. 1. 2007 do 29. 9. 2007 v višini
1.448.672 EUR ostane nerazporejen.
b) Skupščina podeli razrešnico upravi
družbe in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2007.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe
svojo udeležbo na skupščini. Vsaka delnica
daje delničarju en glas. Skupščine se lahko
udeležijo tudi člani uprave in nadzornega
sveta družbe.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar oziroma pooblaščenec ob vstopu
na skupščino. V primeru, da ob napovedani
uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne in v istih
prostorih ob 9.10. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen
nasprotni predlog k predlogom sklepov po
posameznih točkah dnevnega reda in sicer
na naslov: KZ-FIN d.d. v likvidaciji, Ulica
Jožeta Jame 12, 1000 Ljubljana.
Vljudno prosimo vse udeležence skupščine, da se prijavijo v dvorani, v kateri bo
potekala skupščina pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine, kjer bodo potrdili svojo prisotnost.
Gradivo za vsako točko dnevnega reda
je na vpogled do dneva skupščine, vsak
delovni dan med 9. in 11. uro, v tajništvu
KZ-FIN d.d. v likvidaciji, Ulica Jožeta Jame
12, Ljubljana.
KZ-FIN d.d. v likvidaciji
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Razširitve dnevnih redov
Ob-5273/08
Na podlagi zahteve družbe KD Kapital
d.o.o., ki je delničar družbe Nama d.d. Ljubljana in ima v lasti 462.211 vseh izdanih delnic
družbe Nama d.d. Ljubljana, kar predstavlja
48,46% vseh izdanih delnic, se na podlagi
298. člena Zakona o gospodarskih družbah
na 15. seji skupščine družbe Nama d.d. Ljubljana, ki je sklicana za dne 30. 6. 2008, doda
nova točka dnevnega reda, ki se glasi:
»Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala delniške družbe Nama d.d. Ljubljana«
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe, ki znaša 3.977.325,00 EUR, se poveča za
1.697.755,10 EUR tako, da znaša osnovni kapital po izvedenem povečanju
5.675.080,10 EUR.
Za povečanje osnovnega kapitala se
uporabijo zakonske rezerve družbe v znesku 850.000,00 EUR in kapitalske rezerve
v znesku 847.755,10 EUR.
Osnovni kapital družbe Nama d.d. Ljubljana v vrednosti 5.675.080,10 EUR se zaradi
prevelikega obsega kapitala glede na dejavnost in potrebe družbe zniža za 1.697.755,10
EUR, to je na 3.977.325,00 EUR.
Glede na to, da se zaradi povečanja
osnovnega kapitala in hkratnega znižanja
osnovnega kapitala ne spreminja osnovni
kapital družbe, kot je vpisan v sodnem registru in ostane število delnic enako, ni potrebe po izdaji novih delnic zaradi povečanja
osnovnega kapitala in ni potrebe po združevanju delnic in njihovi zamenjavi.
Delničarjem pripada izplačilo iz naslova
zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 1,78
EUR na vsako delnico.
Izplačilo se opravi delničarjem, ki bodo
vpisani kot imetniki delnic pri klirinško depotni družbi na dan 3. 7. 2008 s tem, da se
izplačilo iz naslova zmanjšanja osnovnega
kapitala izvrši do 31. 1. 2009, vendar ne
prej, kot je upnikom, ki so se pravočasno prijavili, zagotovljeno poplačilo ali zavarovanje
in ko je od objave vpisa sprememb v sodni
register poteklo več kot 6 mesecev.
Namen in razlog za dodatno točko dnevnega reda:
Namen in razlog za dodatno točko dnevnega reda, kot je navedel delničar KD Kapital d.o.o. v svoji zahtevi, je naslednji (navedba iz zahteve je povzeta dobesedno):
»Družba Nama d.d. Ljubljana izkazuje
v bilanci stanja dne 31. 12. 2007 osnovni
kapital v višini 3,977.325,00 EUR, kapitalske rezerve v višini 4,206.822,00 EUR in
zakonske rezerve v višini 2,985.340,00 EUR.
Družba glede na svojo dejavnost ne potrebuje takega obsega lastnega kapitala, zato kot
delničar predlagamo, da se v skladu s 64.
členom ZGD-1, uporabi del kapitalskih in zakonskih rezerv za formalno povečanje osnovnega kapitala, ki se za isti znesek zniža tako,
da ne bo potrebno spreminjati osnovnega
kapitala v sodnem registru in ostane število
delnic nespremenjeno. Spremembe kapitala
se v skladu z ZGD-1 evidentirajo v sodnem
registru s predložitvijo notarskega zapisnika
skupščine družbe z dne 30. 6. 2008.
Izplačila se opravijo delničarjem, ki bodo
vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan
3. 7. 2008 do 31. 1. 2009 s tem, da se v celoti spoštujejo določbe ZGD-1 o varstvu pravic upnikov.«
Nama d.d. Ljubljana
uprava družbe

Ob-5301/08
Na podlagi zahteve delničarja Republika Slovenija, ki je delničar družbe Telekom
Slovenije, d.d. in ima v lasti 3.432.870 vseh
izdanih delnic družbe Telekom Slovenije,
d.d., kar predstavlja 52,5267% vseh izdanih
delnic te družbe, se na podlagi 298. člena
Zakona o gospodarskih družbah na 14. seji
skupščine družbe Telekom Slovenije, d.d.,
ki je sklicana za dne 30. 6. 2008, dodajo tri
nove točke, ki se glasijo:
»1. Spremembe statuta Telekoma d.d.
glede sistema upravljanja.
Predlog sklepa skupščine
»Sprejme se predlagane spremembe
statuta Telekoma d.d. glede načina upravljanja družbe z uvedbo enotirnega sistema
upravljanja.
Spremembe statuta začnejo veljati z
dnem vpisa v sodni register«.
Priloga k dodatni točki 1.:
– pod to točko predlagane spremembe
statuta.
2. Izvolitev članov upravnega odbora.
Predlog sklepa skupščine:
»Za člane upravnega odbora družbe Telekom d.d. Ljubljana, ki zastopajo interese
delničarjev, se izvolijo:
1. mag. Bojan Dremelj,
2. Damijan Koletnik,
3. dr. Borut Štrukelj,
4. dr. Andrej Brodnik,
5. Pavel Žakelj,
6. Karmen Ponikvar.
3. Plačilo članom upravnega odbora.
Predlog sklepa skupščine:
Za delo v upravnem odboru predsedniku
upravnega odbora pripada mesečno plačilo
v višini 1072,5 evrov, namestniku predsednika upravnega odbora 950 evrov, članom
upravnega odbora pa v višini 825 evrov.
Poleg mesečnega plačila za delo so predsednik in člani upravnega odbora upravičeni
do povračila stroškov, skladno z veljavnimi
predpisi.
Za delo v vsaki posamezni komisiji
upravnega odbora pripada članu upravnega odbora dodatek v višini do največ 20%
mesečnega plačila.
Plačilo se izplačuje mesečno do 15. dne
v mesecu za pretekli mesec.«
Namen in razlogi za dodatne točke dnevnega reda, kot jih je navedel delničar Republika Slovenija v svoji zahtevi, so naslednji:
»Ministrstvo za gospodarstvo je kot pristojno ministrstvo v imenu delničarja Republike Slovenije, ki ga zastopa Vlada Republike Slovenije, predlagalo uvrstitev nove
točke na 14. skupščine delničarjev družbe
Telekom Slovenije, d.d., ki bo 30. 6. 2008,
ob 14. uri. Predlog utemeljujemo s potrebo
pri spremembi načina upravljanja v družbi
Telekom Slovenije d.d. Ministrstvo za gospodarstvo je ocenilo, da prehod iz dvotirnega
sistema v enotirni sistem upravljanja družbe Telekom Slovenije lahko družbi prinese
več pozitivnih učinkov. Prednosti enotirnega
sistema so predvsem večja učinkovitost vodenje in upravljanje, večja fleksibilnost in večja učinkovitost družbe. Sprememba načina
upravljanja je predvsem pomembna zaradi
boljšega nadzora nad vodenjem in upravljanjem številnih hčerinskih družb doma in
v tujini. Pomen upravljanja investicij v tujini
in njihov vpliv na celotno poslovanje družbe,
zahteva večjo povezanost največjih delničarjev z njihovim upravljanjem preko upravnega odbora matične družbe. Omogočena
bo vsebinska osredotočenost in usklajenost
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interesov pri vodenju in upravljanju družbe
ter povečal vpliv, ki se kaže preko skupščine in njenega vpliva na odločitve upravnega odbora. Oboje je pomembno tudi zaradi
izvajanja programa odprodaje državnega
deleža v družbi, ki zahteva tesnejše sodelovanje lastnika z organi upravljanja.
Tudi primerjave z drugimi svetovnimi telekomunikacijskimi operaterji kažejo na to,
da je večina svetovnih telekomunikacijskih
operaterjev upravljana z enotirnim sistemom, med slednjimi pa so tudi vsi poslovno
najuspešnejši.
Novi ZGD-1 je omogočil delniškim družbam, da izberejo sistem upravljanja družbe
med družbo z upravo in nadzornim svetom in med enotirnim sistemom upravljanja
družbe z upravnim odborom. Predlaga se
statutarna sprememba, s katero se bo v
družbi dosedanji dvotirni sistem upravljanja
nadomestil z enotirnim sistemom upravljanja družbe. Tako bosta namesto dosedanjih
treh organov, skupščine, nadzornega sveta
in uprave družbe, v družbi le dva organa,
to je skupščina in upravni odbor. Upravni
odbor predstavlja organ, ki vodi družbo in
nadzoruje izvajanje njenih poslov (prvi odstavek 285. člena ZGD-1). Ena od bistvenih
značilnosti enotirnega sistema upravljanja
je velika stopnja avtonomije in dispozicije,
ki korigira načelo statutarne strogosti, ki je
kogentno predpisano za delniške družbe z
dvotirnim sistemom upravljanja. To dejstvo
omogoča večjo fleksibilnost pri organiziranju
upravljavske strukture ter urejanju razmerij
med organi družbe, kar še posebej velja v
razmerju delničarji, člani upravnega odbora
in izvršni direktorji. Tako se lahko organiziranost in upravljavska struktura ter komunikacije sproti prilagajajo potrebam in spremembam, ki izhajajo iz dejavnosti in razvoja
družbe. Posamezna vprašanja upravljanja
se lahko fleksibilno urejajo z avtonomnimi
akti, kjer so poleg statuta družbe predvsem
pomembni poslovniki o delu upravnega odbora ter o delu izvršnih direktorjev.
V tej zvezi je treba še posebej upoštevati organizacijsko strukturo Telekoma d.d.,
kot sistema koncernsko povezanih družb, ki
ga sestavljajo Telekom d.d. kot obvladujoča
družba ter njegove številne odvisne družbe,
ki opravljajo pomemben del dejavnosti, ki
jo je potrebno usklajevati in organizirati pod
enotnim vodstvom v interesu poslovanja in
razvoja celotnega sistema. Ravno enotirni
sistem upravljanja omogoča bistveno bolj
učinkovit sistem organiziranja upravljavske
strukture v koncernu, še posebej z vidika
omogočanja nadzorovanja in usmerjanja
vodenja poslov znotraj celotnega sistema.
Za razliko od dvotirnega sistema, ki prepoveduje delničarjem odločanje o vodenju
poslov ter hkrati tudi nadzornemu svetu ne
omogoča neposrednega nadzora ter vpliva
na vodenje poslov neposredno v odvisnih
družbah, je znotraj enotirnega sistema upravljanja, tako na nivoju obvladujoče družbe,
kot tudi na nivoju odvisnih družb, to omogočeno. Tako lahko delničarji (lastniki) bodisi
neposredno bodisi preko članov upravnega
odbora tudi dajejo navodila o vodenju tekočih poslov, ki so sicer preneseni na izvršne direktorje, prav tako pa je to možno
v razmerju do organov vodenja in nadzora
v odvisnih družbah. Ta fleksibilnost in avtonomnost tako omogoča hitrejše prilagajanje
potrebam po spremembah korporacijskega
upravljanja ter hkrati s tem večjo učinkovitost v poslovanju. Poveča se hitrost pretoka
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informacij in posledično hitrost sprejemanja
poslovnih odločitev ter zmanjšanje rizikov
za zastoje pri poslovanju oziroma izvajanju
strateških projektov.
Enotirni sistem upravljanja je za Telekom
d.d. primeren tudi z vidika delničarske strukture družbe, kjer je trenutno država skoraj
absolutni kontrolni delničar, skupaj s povezanimi osebami. Enotirni sistem upravljanja
družbe pa je za Telekom d.d. kot obvladujočo družbo v koncernskem sistemu primeren
tudi v primeru bolj razpršenega lastništva,
kjer se zagotavlja prenosljivost delnic javne
delniške družbe preko organiziranega trga
na borzi. Nenazadnje to dokazuje takšna
organiziranost upravljavske strukture v primerljivih sistemih z enako oziroma podobno
dejavnostjo v posameznih državah EU, kjer
je ta sistem prevladujoč.
Predlagano število devetih članov upravnega odbora je racionalno in ustrezno. Primerna je tudi predlagana struktura med člani upravnega odbora, ki zastopajo interese
delničarjev ter med predstavniki delavcev.
V skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju, je predlagana ustrezna
zastopanost delavcev v upravnem odboru s
tremi predstavniki, prav tako pa se predlaga
imenovanje enega od delavskih predstavnikov v upravnem odboru za izvršnega direktorja, ki ima po zakonu funkcijo, da med
izvršnimi direktorji družbe zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih
in socialnih vprašanj.
V predlogu statuta je določena spodnja
in zgornja meja članov izvršnih direktorjev,
kar omogoča ustrezno fleksibilnost glede
na vsakokratne potrebe, ki izhajajo iz organiziranosti in kadrovske strukture, s tem
da mora imenovati upravni odbor dva izvršna direktorja izmed svojih članov. V skladu
z zakonom pa predlog statuta določa, da
predsednik upravnega odbora ne more biti
imenovan za izvršnega direktorja.
Ker po zakonu stopijo v veljavo spremembe statuta z dnem njihovega vpisa v sodni register, je v predlogu statuta določeno,
da s tem dnem preneha mandat obstoječim
članom nadzornega sveta in upravi, hkrati pa nastopi mandat na novo uvedenega
upravnega odbora. Zaradi tega se predlaga
tudi sklep o izvolitvi šestih članov upravnega
odbora, ki zastopajo interese delničarjev,
medtem ko je za imenovanje treh predstavnikov delavcev v upravnem odboru pristojen
svet delavcev.
V skladu z zakonom in statutom je skupščina tudi pristojna za določitev plačila članom upravnega odbora, za kar je predlagan
ustrezen sklep skupščine. Pri določitvi višine
plačila članom upravnega odbora je bil smiselno upoštevan sklep Vlade RS št.: 0071235/2005/24 z dne 15. 2. 2007, ki določa
sejnine za člane nadzornega sveta v javnih
podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki
so v lasti Republike Slovenije.«
Telekom Slovenije, d.d.
predsednik uprave
mag. Bojan Dremelj
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Zavarovanja terjatev
SV 424/2008
Ob-5230/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ksenije Košar
Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 424/2008
z dne 3. 6. 2008, je stanovanje v zahodnem
delu poslovno stanovanjske hiše z dvoriščnim objektom, v skupni površini 295,37 m2,
s pripadajočim zemljiščem, na naslovu
Slomškov trg 013, Maribor, ki stoji na parceli številka 1578, pripisani pri zemljiško
knjižnem vložku številka 242, katastrska
občina Maribor-Grad, katerega lastnica je
zastavna dolžnica Mojca Furman, EMŠO
1512977506055, stanujoča Medvedova ulica 024, Maribor, do ene polovice od celote,
na podlagi originalne overjene darilne pogodbe z dne 21. 5. 2008 zastavljeno v korist
NLB Leasing Maribor d.o.o., Titova cesta
2a, Maribor, matična številka 5968321, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 79.000,00 EUR s pripadki.
SV 569/08
Ob-5231/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 569/08 z dne 2. 6.
2008, je bila zastavljena nepremičnina –
stanovanje št. 5, z ident. št. 2636-3039-5, ki
se nahaja v II. nadstropju stavbe na naslovu
Endliherjeva ulica 2, Ljubljana, stoječe na
parc. št. 1645, k.o. Bežigrad, ki je last zastavitelja Romana Kocena, Endliherjeva ulica
2, Ljubljana, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
977/4/92 B z dne 15. 5. 1992. Nepremičnina
je zastavljena v korist upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 30.000,00 EUR s pripadki.
SV 484/08
Ob-5232/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št.
SV 484/08 z dne 30. 5. 2008, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje št. 1207
v izmeri 43,32 m2, ki leži v 12. nadstropju
stanovanjskega bloka v objektu S-1 soseske
SŠ 7/1, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah
ter funkcionalnem zemljišču, ki pripadajo
stavbi kot celoti, na naslovu Smrtnikova 4,
Ljubljana, k.o. Dravlje, parc. št. 951/240,
ident. št. 2245.ES, stavba vpisana v z.k. vl.
3048, zemljiške knjige Okrajnega sodišča
v Ljubljani, pridobljena na podlagi pogodbe
o prodaji nepremičnine z dne 23. 5. 2008,
last Mihe Vrečka, iz Ljubljane, Smrtnikova
ulica 4, zastavljena v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št.
5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 150.000,00 CHF s pp.
SV 409/08
Ob-5233/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-409/08 z dne 29. 5. 2008,

je bilo stanovanje št. 4, v II. nadstropju stanovanjske hiše Prešernova 22d, št. stavbe
2044, ki stoji na parceli št. 2692/1, vpisani
pri vl. št. 3579 k.o. Velenje, last Šmarčan
Mirana, Prešernova cesta 22d, 3320 Velenje, do celote, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen banke d.d., Slovenska ulica
17, 2000 Maribor, mat. št. 5706491, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku
63.399,51 CHF, s pripadki.
SV 533/08
Ob-5234/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 533/08 z dne 2. 6. 2008,
je nepremičnina, stanovanje št. 2, v skupni
izmeri 49,30 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Pekrah, Na gorco
49, stoječe na parc. št. 39/1, vpisani pri vl.
št. 500, k.o. Pekre, katere lastnika vsak do
1/2 sta Ernest in Irena Meznarič, oba stan.
Na gorco 49, Pekre, 2341 Limbuš, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 11/99 z dne
21. 7. 1999, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald eGen,
Hauptstrasse 85, 8552 Eibiswald, Republika
Avstrija, en. id. št. 1870793, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Ernesta
in Irene Meznarič, oba stan. Na gorco 49,
Pekre, 2341 Limbuš, v višini 10.400,00 EUR
s pripadki.
SV 177/08
Ob-5235/08
Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa
notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. 177/08 z dne 30. 5. 2008, zastavitelja Ivan Ivančić, rojen 6. 6. 1972, stanujoč Dolnji Zemon 58, 6250 Ilirska Bistrica in
Mateja Ivančić, rojena 1. 8. 1978, stanujoča
Harije 1b, 6250 Ilirska Bistrica, izrecno in
nepogojno dovoljujeta, vsak za svoj solastni
delež ½ pri dvosobnem stanovanju št. 4, v I.
nadstropju stanovanjskega bloka v Tavčarjevi ulici 13, Ilirska Bistrica, v izmeri 63,97 m2,
ki stoji na parc. št. 1742, k.o. Ilirska Bistrica,
ustanovitev hipoteke in zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v višini 64.000,00 EUR, s pogodbeno
obrestno mero 6% letno in se v času do
dokončnega vračila kredita ne spreminja, razen v primeru dogovora iz 15. člena hipotekarne kreditne pogodbe in s končnim datumom zapadlosti terjatve, vračila kredita dne
18. 6. 2033, z vsemi pripadki, zamudnimi
obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo
obveznosti do dolžnika, vse podrobneje določeno v hipotekarni kreditni pogodbi številka 189415-002 in sporazumu o zavarovanju
denarne terjatve, vse zapisano v notarskem
zapisu notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske
Bistrice, dne 30. 5. 2008, opr. št. SV 177/08,
v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka
5026237000.
SV 418/08
Ob-5236/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je-

senic, opr. št. SV 418/08 z dne 30. 5. 2008,
je bilo stanovanje št. 12, ki se nahaja v 3.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 73, stoječe na
parc. št. 512/15 in parc. št. 512/16, obe k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 21,22 m2, last zastaviteljev Urbana Jagodica in Tatjane Kovač – vsakega od njiju do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 22. 5. 2008,
zastavljeno v korist upnice Posojilnica –
Bank Borovlje – Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR s pripadki.
SV 400/08
Ob-5237/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 400/08 z dne 29. 5. 2008, je bila garsonjera, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, številka
47, v izmeri 32,44 m2, v VII. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Vrtna ulica
8, Murska Sobota, identifikacijska številka
stavbe 1891.ES na parceli številka 1022/2,
katastrska občina Murska Sobota, ki jo je
zastavni dolžnik Zrim Mitja, stanujoč Murska
Sobota, Vrbišče 17, 9000 Murska Sobota,
pridobil na podlagi prodajne pogodbe z dne
1. 4. 2008, sklenjene s prodajalcem Badrljica Mihajlom, Nanoška ulica 16, Ljubljana,
zastavljena v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15, 1000
Ljubljana, matična številka 2211254000, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR s pripadki.
SV 931/2008
Ob-5238/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 931/2008 z dne
28. 5. 2008, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje številka 31 v 5. nadstropju,
v izmeri 66,12 m2, s pripadajočim oštevilčenim kletnim prostorom, stoječim na naslovu
Goriška ulica 8, 2000 Maribor, na parceli številka 177, katastrska občina Spodnje
Radvanje, last kreditojemalke in dolžnice
ter zastaviteljice Nataše Hedžet Luković,
EMŠO 2105970505346, stanujoče Maribor, Goriška ulica 008 in Luković Gorana,
EMŠO 1702967500400, stanujočega Maribor, Goriška ulica 008, za vsakega do ene
polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe
v notarskem zapisu opr. št. SV 334/04 z dne
18. 3. 2004 in zemljiškoknjižnega dovolila
z dne 29. 4. 2004, sklenjene med Mesarec Rajkom, kot prodajalcem ter Luković
Goranom in Natašo Hedžet Luković, kot
kupcema, zastavljena v korist upnice Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117,
Ljubljana, matična številka 1319175000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
89.881,00 CHF s pripadki v eurski protivrednosti po referenčnem tečaju Evropske
Centralne Banke (ECB) na dan plačila oziroma izterjave.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 5/2008
Os-5080/08
Na podlagi 28. člena ZPPSL to sodišče
objavlja oklic:
Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom FIBA d.o.o., finance, upravljanje in poslovne storitve Koper, Ferrarska ulica 10, Koper, matična št. 5300266,
šifra dejavnosti 67.13.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi Samo Hladnik iz Kopra, Rozmanova 4.
Imenuje se 5-članski upniški odbor v sestavi:
– Mestna občina Koper, Verdijeva ulica
10, Koper,
– DAR d.o.o., Pobeška cesta 16, Koper,
– Alter 2004 d.o.o., Ulica 15. maja 10b,
Koper (kot pravni naslednik upnika Protokol
d.o.o. Koper),
– Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper,
– Galeb gradbeništvo d.o.o., Industrijska
cesta 2e, Izola.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, da v roku 30 dni od objave tega
oklica, prijavijo svoje terjatve.
Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika
– prijavitelja, z natančno navedbo firme in
sedeža dolžnika, na katerega se nanaša
prijavljena terjatev s pravno podlago terjatve
in njeno višino ter priloženimi dokazili o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan 9. 5. 2008.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dne 9. 5. 2008 in priložijo obračun obresti.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po četrtem in petem odstavku 43. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 9. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 5. 2008
St 41/2008
Os-5081/08
To sodišče je s sklepom St 41/2008 dne
27. 5. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Strmi & Peso, svetovanje, trgovina,
storitve d.o.o., Kvedrova ulica 3, Ljubljana, matična številka 1571605, davčna številka 33559503, vložna številka 13384500.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Ladislav Hafner, Kersnikova 6, Ljubljana.

Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 9. 2008 ob 10.30, v razpravni dvorani št. II., tukajšnjega sodišča v Ljubljani,
Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2008
St 93/2004
Os-5082/08
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Linia Gradiani d.o.o., Ljubljana,
Celovška 180b – v stečaju, razpisuje 2. narok za preizkus terjatev, ki bo dne 14. 7. 2008
ob 9. uri, v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. V/1.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2008
St 80/2008
Os-5083/08
To sodišče je s sklepom St 80/2008
dne 26. 5. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Peritus Trgovsko podjetje
d.o.o., Vevška 52, Ljubljana, matična številka 5623898.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Andreja Terpotec iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 9. 2008 ob 12.15, v razpravni dvorani št. V, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2008
St 85/2008
Os-5084/08
To sodišče je s sklepom St 85/2008
dne 26. 5. 2008 začelo stečajni postopek

nad dolžnikom HRAM AS d.o.o. Gostinstvo, turizem, trgovina d.o.o., Kamnik,
Kovinarska 4, matična številka 5774608,
davčna številka: 68052774, vložna številka:
12348300.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Leon Benigar Tošič 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 8. 9. 2008 ob 13.30, v razpravni dvorani
št. IV, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2008
St 30/2007
Os-5085/08
V stečajni zadevi stečajnega dolžnika
CNS d.o.o., Bučečovci 8, Križevci pri Ljutomeru – v stečaju, bo narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase dne 2. 9. 2008 ob 14. uri, v razpravni
dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo v osnutek za glavno razdelitev stečajne
mase na tukajšnjem sodišču, v sobi št. 4,
v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 5. 2008
St 58/2007
Os-5086/08
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Športno društvo Velika Nedelja,
Mihovci 7/b – v stečaju, razpisalo narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
za dne 1. 7. 2008, ob 11.30, soba 26/II.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v sobi 20/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 26. 5. 2008
St 11/2008
Os-5087/08
Sklep St 11/2008 z dne 13. 5. 2008,
o začetku in takojšnjem zaključku stečajnega postopka zoper stečajnega dolžnika
Lesna Masiva proizvodno, storitveno in
trgovsko podjetje d.o.o., Šentjanž 143,
Šentjanž pri Dravogradu, ki je bil objav
ljen v Uradnem listu RS, št. 51/2008, se
dopolni tako, da se zoper navedeni sklep
upniki lahko pritožijo v 15 dneh od dneva
te objave.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 5. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
St 27/2000
Os-5088/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom TGP de profundis, turistično in
gostinsko podjetje d.o.o. – v stečaju, Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, se
zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh od objave tega sklepa.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja izbris stečajnega dolžnika TGP de profundis, turistično in gostinsko podjetje d.o.o.
– v stečaju, Koroška cesta 14, Ravne na
Koroškem, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 5. 2008
St 17/2006
Os-5095/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 17/2006 z dne 13. 5. 2008 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Elios d.o.o.
Koper – v stečaju, Cesta Zore Perello
Godina 2, Koper.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 5. 2008
St 89/2007
Os-5096/08
To sodišče je s sklepom St 89/2007 dne
28. 5. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Darmex Trade, d.o.o., Ljubljana
– v stečaju, Preglov trg 5.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2008
St 112/2006
Os-5097/08
To sodišče je s sklepom St 112/2006
dne 26. 5. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Kompakta d.o.o. Ljubljana,
Pražakova 4 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2008
St 136/2003
Os-5099/08
1. Stečajni postopek med stečajnim dolžnikom Kušar Nevenka, Šiviljstvo – v stečaju, Kalohova 9, Maribor – v stečaju,
(davčna številka: 96017309) se v skladu
s 169. členom ZPPSL zaključi, saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 5. 2008
St 29/2000
Os-5100/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Panonka, Zadružna blagovna hiša
d.o.o., Kocljeva ulica 16, Murska Sobota
– v stečaju (davčna številka 71421050, matična številka 1190709000), se v skladu s prvim odstavkom 169. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL,
zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 5. 2008
St 22/2008
Os-5121/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 22/2008 sklep z dne 30. 5. 2008:
I. To sodišče je dne 17. 4. 2008 ob 8. uri
prejelo neposredno predlog za začetek ste-

čajnega postopka nad dolžnikom: Zadruga
Sveti Jurij-Prodaja vozil z.o.o., Drofenikova 1, Šentjur, ki ga zastopa odv. družba
Vidovič & Partnerji o.p., d.n.o. iz Ljubljane,
z dne 16. 4. 2008 in je dne 30. 5. 2008 ob 9.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Zadruga Sveti Jurij-Prodaja vozil z.o.o.,
Drofenikova 1, Šentjur (matična številka:
5471338, ID št. za DDV: SI85666424).
Odslej se firma glasi: Zadruga Sveti Jurij-Prodaja vozil z.o.o., Drofenikova 1, Šent
jur (matična številka: 5471338, ID št. za
DDV: SI85666424) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. del. dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca: 00 1110-22-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. septembra 2008 ob 13. uri, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 30. 5.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 5. 2008
St 28/2008
Os-5122/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 28/2008 sklep z dne 30. 5. 2008:
I. To sodišče je dne 7. 5. 2008 ob 12.50
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Correct,
Trgovina, storitve d.o.o., Cesta na Ostrožno 85B, Celje, z dne 6. 5. 2008 in je dne
30. 5. 2008 ob 10. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Correct, Trgovina, storitve d.o.o., Cesta na Ostrožno 85B, Celje
(matična številka: 5584868, ID št. za DDV:
SI56224443).
Odslej se firma glasi: Correct, Trgovina, storitve d.o.o., Cesta na Ostrožno 85B,
Celje (matična številka: 5584868, ID št. za
DDV: SI56224443) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. del. dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
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IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca: 00 1110-28-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. septembra 2008 ob 13.30, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 30. 5.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 5. 2008
St 50/2008
Os-5148/08
To sodišče je s sklepom St 50/2008 dne
28. 5. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Laprom, storitveno podjetje
d.o.o., Trzin, matična številka 1760521, št.
reg. vl. 13690700 ter nato z istim sklepom
ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2008
St 37/2008
Os-5149/08
To sodišče je s sklepom St 37/2008 dne
27. 5. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Frenky Pub, Franc Nekrep,
s.p., Vodnikova 6, Ljubljana, davčna številka: 53143078, matična št.: 1541935 ter
nato z istim sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz Poslovnega registra pri
AJPES.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2008
St 47/2007
Os-5150/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Bauring
d.o.o. – v stečaju, Pot k sejmišču 33,
Ljubljana - Črnuče, za dne 8. 9. 2008 ob
13.45, v razpravni dvorani št. IV., Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 10, med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2008
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Lik 47/2008
Os-5151/08
To sodišče je s sklepom Lik 47/2008 dne
29. 5. 2008 začelo likvidacijski postopek nad
dolžnikom Metamedia, laboratorij za preučevanje fenomena širjenja idej, Gradaška
8, Ljubljana, matična številka 18931572.
Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje
Mojca Breznik, Dvorakova 8, Ljubljana.
Začetek likvidacije se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti 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 10.20, v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna
dvorana št. II/1.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2008
St 15/91
Os-5152/08
To sodišče je s sklepom St 15/91 dne
28. 5. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom OZ Alpe Adria p.o., Vodnikova
133, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dolžnikom AST Ahačič, Ahačič Zdenko
s.p., Prešernova 1, Domžale, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, zadošča le za delno kritje stroškov stečajnega
postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2008
St 105/2007
Os-5155/08
To sodišče je s sklepom St 105/2007
dne 29. 5. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Nena bar, Snežana Vidakovič s.p., Jerebova ulica 3, Litija, matična
številka 1731904000, reg. št. 23-0036/02,
davčna številka 38527669, ter nato z istim
sklepom ta postopek zaključilo.
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 29. 5. 2008
Lik 67/2005
Os-5156/08
To sodišče je s sklepom Lik 67/2005 dne
29. 5. 2008 zaključilo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Agencija za razvoj malega
gospodarstva in kmetijstva v občini Ljub
ljana Šiška, Trg prekomorskih brigad 1,
Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2008

St 29/2008
Os-5153/08
To sodišče je s sklepom St 29/2008 dne
28. 5. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Dovess d.o.o., Dobovec 5a, Dobovec, matična številka 5890101, davčna
številka 73431966.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Nataša Gibičar Toš 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 sod
nimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 9. 2008 ob 11. uri, v razpravni dvorani
št. V, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2008

St 71/2008
Os-5157/08
To sodišče je s sklepom St 71/2008 dne
29. 5. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Soboslikarstvo Huseinović
Huso s.p., Štepanjska cesta 9/c, Ljubljana, davčna številka 11056509, matična številka 5306402.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Matjaž Rogelj, Suhadole 62/a, Komenda.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 9. 2008 ob 13.45, v razpravni dvorani
št. I., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2008

St 13/2007
Os-5154/08
To sodišče je s sklepom St 13/2007 dne
27. 5. 2008 zaključilo stečajni postopek nad

St 84/2008
Os-5158/08
To sodišče je s sklepom St 84/2008
dne 28. 5. 2008 začelo stečajni postopek

nad dolžnikom Acquit, d.o.o., Ulica bratov Učakar 54, Ljubljana, matična številka
5423716, davčna številka 34137190.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 9. 2008 ob 10.45, v razpravni dvorani
št. 5, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2008
PPN 20/2008
Os-5159/08
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom M.A. & L. d.o.o., V Murglah 67a, Ljubljana, za dne 23. 6. 2008 ob
10.30, v razpravni dvorani št. II, Miklošičeva
7, tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
15 in 11, med uradnimi urami v ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2008
St 229/2006
Os-5160/08
To sodišče je s sklepom St 229/2006
dne 27. 5. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom K2.NET d.o.o., Motnica 7,
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 27. 5. 2008
St 67/2008
Os-5161/08
To sodišče je s sklepom St 67/2008 dne
28. 5. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Juvenal, Podjetje za trgovino
in marketing d.o.o., Ljubljanska c. 110,
Domžale, matična številka 5542863, davčna številka 79435378.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
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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 10.40, v razpravni dvorani št. II, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2008

III. Potrjena prisilna poravnava ima pravni učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
IV. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
ima za vse upnike, katerih terjatve so bile
ugotovljene, moč izvršilnega naslova.
V. Vsak udeleženec v postopku nosi svoje stroške postopka.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 28. 5. 2008

St 72/2008
Os-5162/08
To sodišče je s sklepom St 72/2008 dne
28. 5. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Stratus bar, d.o.o., Brnčičeva 5,
Ljubljana, matična številka 2132150, davčna številka 22739602.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 9. 2008 ob 11.15, v razpravni dvorani
št. V, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2008
St 206/2007
Os-5163/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Cafe City,
d.o.o. – v stečaju, Šmartinska 140, Ljub
ljana, za dne 5. 9. 2008 ob 11.30, v razpravni dvorani št. V., Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 10, med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2008
St 12/2008
Os-5164/08
1. Z dnem 28. 5. 2008 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Slaščičarna Ben
Samy Osmani s.p., Slomškova 53, Murska Sobota, davčna številka: 35341262.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ
164,20 EUR. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.

Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100128.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 2. 9. 2008 ob 14.15, v razpravni dvorani
št. 12, tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 28. 5. 2008 nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka.
Tega dne nastopijo vse pravne posledice
začetka stečajnega postopka nad dolžnikom
in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika razpolagati s premoženjem
stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 5. 2008
St 24/2007
Os-5165/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 24/2007 z dne 8. 5. 2008, ki je postal
pravnomočen dne 22. 5. 2008, potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Iskra EMS, elektromehanski sestavi, d.o.o.,
Trubarjeva cesta 7, 8310 Šentjernej in njegovi upniki.
Dolžnik je upnike in njihove terjatve uvrstil v naslednje razrede z načinom in rokom
poplačila:
I. 1. Razred: terjatve ločitvenih in izločitvenih upnikov, ki bodo poplačani 100%.
Poplačilo se bo izvršilo najkasneje do dogovorjenih rokov v skladu z veljavnimi pogodbami med strankami.
2. Razred: terjatve delavcev
Terjatve iz naslova neizplačanih odpravnin, odškodnin in ostale obveznosti do delavcev bodo poplačane 100%. Poplačilo se
izvrši brezobrestno v roku in sicer v največ
treh mesecih od pravnomočnosti sklepa
o potrditvi prisilne poravnave.
3. Razred: terjatve upnikov, kateri le-te
konvertirajo:
V ta razred spadajo terjatve upnikov iz
naslova posojil ter poslovnih obveznosti, ki
se 100% konvertirajo v osnovni kapital.
4. Razred: terjatve drugih upnikova in
države
Sem spadajo terjatve do vseh upnikov,
ki niso uvrščene v ostale tri razrede. Gre za
terjatve do dobaviteljev, države (iz naslova
DDV) ter druge terjatve. Terjatve bodo brezobrestno poplačane v roku enega leta po
pravnomočnosti potrjeni prisilni poravnavi
v višini 20% vrednosti terjatev.
II. V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene
v seznamu po posameznih razredih – tabela št. 1 z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov terjatev, ki je sestavni del
tega sklepa, ki jih je dolžnik dolžan plačati
v roku, navedenem v I./1., 2. in 4. izreku
tega sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenašajo upniki, navedeni v tabeli – specifikacija
terjatev upnikov 3. razreda, ki je sestavni
del izreka tega sklepa, svoje terjatve, navedene v tej prilogi na dolžnika. Dolžnik je
dolžan opraviti vpis povečanja osnovnega
kapitala v sodni register v skladu s sklepom
o povečanju osnovnega kapitala z novimi
stvarnimi vložki (terjatvami) dolžnika z dne
18. 4. 2008.
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Lik 76/2008
Os-5191/08
To sodišče je s sklepom Lik 76/2008 dne
28. 5. 2008 začelo likvidacijski postopek nad
dolžnikom Štupica transport z.o.o., Žlebič
20A, Ribnica, matična številka 5925258, vl.
številka 12712100, ter nato z istim sklepom
ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2008
St 25/2007
Os-5192/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom General PRO
d.o.o., Medvedova c. 4, Ljubljana, za dne
22. 9. 2008 ob 10.45, v razpravni dvorani št.
II tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 11, med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2008
St 79/2008
Os-5193/08
To sodišče je s sklepom St 79/2008 dne
30. 5. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom PAL-KON papirna konfekcija,
proizvodnja in storitve d.o.o., Vevška 52,
Ljubljana, davčna številka SI77752279,
matična številka 1913123000.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilič, Dunajska 56, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 9. 2008 ob 12.30, v razpravni dvorani
št. V, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2008
St 186/2007
Os-5194/08
To sodišče je s sklepom St 186/2007
dne 30. 5. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kava bar »Zeus« Aleš

Stran

2136 /

Št.

56 / 6. 6. 2008

Maršič s.p., Podjetniško naselje Kočevje 1, Kočevje, matična številka 1669338,
reg. št. 16-0778/012, davčna številka
84482583, ter nato z istim sklepom ta postopek zaključilo.
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 30. 5. 2008
St 73/2008
Os-5195/08
To sodišče je s sklepom St 73/2008 dne
30. 5. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom T1, d.o.o., Ljubljana, Mestni trg
13, matična številka 1605658, št. reg. vl.
13428700.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara 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 8. 9. 2008 ob 13.40, v razpravni dvorani
št. I, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2008
St 32/2008
Os-5196/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom NDZ Notranja zaključna dela Vidovič Dejan s.p., Borova vas 2, Maribor,
davčna številka: 21248028, šifra dejavnosti:
43.320, matična številka: 1268384000, se
v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz registra podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 5. 2008
St 62/2006
Os-5197/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Inženiring biro, družba za inženiring in projektiranje d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor – v stečaju, se v skladu
s 169. členom ZPPSL zaključi, saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 5. 2008
St 45/2007
Os-5198/08
Stečajni postopek proti stečajnemu dolžniku Demura, trgovina in storitve d.o.o.,
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Pod vinogradi 31f, Maribor – v stečaju,
se zaključi.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 5. 2008
St 55/2007
Os-5199/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom ER OIL, proizvodnja, trgovina in
storitve d.o.o., Tovarniška cesta 51, Ruše
– v stečaju, se v skladu z drugim odstavkom 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji – ZPPSL zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 5. 2008
St 60/2008
Os-5200/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom PM Group-Žuran Petra s.p., Tržaška c. 65, Maribor, davčna številka:
22022589, šifra dejavnosti: 45.210, matična
številka: 2102234, se v skladu z 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz registra podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 5. 2008
St 4/2008
Os-5201/08
To sodišče razpisuje narok za preizkus
upniških terjatev v stečajni zadevi opr. št.
St 4/2008 zoper dolžnika TIL, storitveno,
proizvodno, trgovinsko podjetje d.o.o.,
Sončna ulica 33, Bistrica ob Dravi – v stečaju, za dne 7. 7. 2008 ob 11. uri, v sobi št.
253/II tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 5. 2008
St 115/2006
Os-5202/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajni zadevi stečajnega dolžnika Widelabs
proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.,
Partizanska c. 6, Maribor – v stečaju, ki se
vodi pri tem sodišču pod opr. št. St 115/2006,
za dne 7. 7. 2008 ob 10.30, v sobi št. 253/II
tukajšnjega sodišča.
St 11/2008
Os-5203/08
1. Z dnem 29. 5. 2008 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Dioniz
gostinstvo in trgovina d.o.o., Prešernova
25, Ljutomer (davčna številka 78506522,
matična številka 1946200).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Martin Sreš, Prisojna cesta 27, Radenci.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku
dveh mesecev od dneva objave začetka
tega stečajnega postopka. Vsaki prijavi je
potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 8,21 EUR in največ
164,20 EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstav-

ka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-8450086648, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-8450086551, sklic na številko 11
42200-7110006-5110118.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 9. 9. 2008 ob 14. uri, pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 29. 5. 2008 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo
z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega
postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 5. 2008
St 5/2001
Os-5204/08
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Stečajna masa Agromerkur, Industrijska 8, Murska Sobota, matična številka 5151309, se v skladu s prvim odstavkom
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 5. 2008
St 3/2007
Os-5205/08
To sodišče je dne 30. 5. 2008 izdalo sklep, opr. št. St 3/2007, s katerim je
v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Parko, Proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Pod klancem 1, 5220 Tolmin
– v stečaju, določilo narok za obravnavanje
popravljenega osnutka z dne 30. 5. 2008 za
glavno razdelitev, ki bo dne 9. 7. 2008 ob
10.30, v razpravni dvorani št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno razdelitev v stečajni pisarni tega sodišča
v času uradnih ur, to je ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 12. uro, ob sredah
tudi med 14. in 16.30.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 5. 2008
St 22/2007
Os-5206/08
To sodišče je na seji senata dne 29. 5.
2008, pod opr. št. St 22/2007 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom S & V,
Kocjan in partner, družba za trgovino
in storitve, d.n.o., Podbevškova ulica 9,
8000 Novo mesto, matična št. 1943502, šifra dejavnosti 65.210, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
S & V, Kocjan in partner, družba za trgovino in storitve, d.n.o., Podbevškova ulica
9, 8000 Novo mesto, izbriše iz Poslovnega
registra Slovenije.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 29. 5. 2008

Izvršbe
In 852/2007
Os-4243/08
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 29. 8. 2007, opr. št. In 852/2007, je
bil dne 5. 3. 2008 opravljen v korist upnika
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Mobitel d.d., Vilharjeva 23, Ljubljana, rubež
stanovanja št. 12, v 2. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu, Ulica bratov Učakar 16,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 2219/59, vl. št.
3575, k.o. Zgornja Šiška, v izmeri 66,97 m2,
last dolžnika Silič Mateja, Ul. bratov Učakar
16, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2008
In 921/2007
Os-4112/08
Izvršiteljica Branka Horvat Zec, Tyrševa 4, 2000 Maribor, je dne 26. 3. 2008,
s pričetkom ob 8.30, v zadevi opr. št.
In 2007/00921, Okrajnega sodišča v Mariboru, zoper dolžnico Pleinšek Kristino,
Metelkova ulica 38, 2000 Maribor, sedaj
Dom starejših Idila, Vukovski dol 30, 2221
Jarenina, za upnico Hren Moniko, Goriška
ulica 8, 2000 Maribor, ki jo zastopa odvetnik Matjaž Jugovec, Partizanska 13 A/II,
2000 Maribor, v kraju Maribor, Goriška ulica 4, pri dolžnici ob prisotnosti Jelke Hren,
pooblaščenke upnice - hčerke in Damijana
Zalokarja, stanuje v stanovanju št. 8, opravila rubež nepremičnine, stanovanja št. 8,
enosobno, v skupni izmeri 32,70 m2, ki se
nahaja v I. nadstropju večstanovanjske
stavbe v Mariboru, Goriška ulica 4, ki stoji
na parc. št. 570, k.o. Spodnje Radvanje.
In 1999/00107
Os-12084/07
Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni
zadevi upnice Volksbank – Ljudska banka
d.d., Dunajska 128a, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik dr. Konrad Plauštajner iz Celja,
proti dolžniku Zlatku Stariču, sedaj neznanega prebivališča (prej Kraigherjeva 7, Celje)
zaradi izterjave denarne terjatve dne 1. 3.
2007 sklenilo:
na podlagi četrte točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
se dolžniku Zlatku Stariču, neznanega prebivališča, postavi začasno zastopnico, odvetnico Karmen Orter Divjak iz Žalca, Ulica
Talcev 1/a, ki bo dolžnika zastopala v izvršilnem postopku In 1999/00107, vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 1. 3. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 598/2008
Os-4598/08
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom Dn št. 598/2008 z dne 8. 4. 2008,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Marije Komotar, Prvomajska ulica 2, Litija, ki
jo zastopa notar Miro Bregar, uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji in nakupu garaže z dne
11. 11. 1975, sklenjene med GIP Beton Zasavje, Zagorje ob Savi, kot prodajalcem in
Ignacem Komotarjem, Prvomajska ulica 2,
Litija, kot kupcem.
Predmet prodaje po navedeni listini je
garaža za osebno motorno vozilo, v velikosti 12,75 m2, ki ima zaporedno št. 4 in se
nahaja v stanovanjskem stolpiču S-2, na
Graški Dobravi v Litiji. Po podatkih iz zemljiške knjige ima predmetna garaža ident. št.

33.E, izmero 12,50 m2 in je vpisana v vl. št.
1896/33, k.o. Hotič.
Po izjavi predlagateljice se je izvirnik
listine izgubil oziroma je uničen. Predlagateljica razpolaga le z overjeno kopijo pogodbe.
Na podlagi navedene listine in sklepa
o dedovanju Okrajnega sodišča v Litiji, opr.
št. D 165/99 z dne 28. 9. 2000, se predlaga
vknjižba lastninske pravice v korist Marije
Komotar, Prvomajska ulica 2, Litija, do 1/1.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 9. 5. 2008
Dn 597/2008
Os-4599/08
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom
Dn št. 597/2008 z dne 2. 4. 2008, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Industrije usnja Vrhnika d.d., Tržaška 31, Vrhnika,
po pooblastilu Arkada nepremičnine d.o.o.,
uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu
stanovanja z dne 2. 11. 1971, sklenjene med
prodajalcem GIP Beton Zagorje ob Savi in
kupovalko Industrijo usnja Vrhnika.
Predmet prodaje po navedeni listini je trisobno stanovanje št. 11, na Graški Dobravi
v Litiji, v zemljiški knjigi vpisano v podvložek
št. 1896/11, k.o. Hotič, kot stanovanje št. 11
v 6. etaži, s kletjo v 3. etaži, na Prvomajski
ulici 4 v Litiji, stanovanjska raba velikosti
73,94 m2.
Na podlagi navedene listine se predlaga
vknjižba lastninske pravice v korist Industrije usnja Vrhnika d.d., Tržaška 36, Vrhnika,
do 1/1.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 9. 5. 2008
Dn 5262/2004
Os-3658/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Markoja Karla, Brodarjev trg 12, Ljubljana, ki ga zastopa notar
Miro Košak iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 1485/180 – stanovanje št. 2 z ident. št.
1730-1754-180, Brodarjev trg 12, Ljubljana, k.o. Moste, dne 18. 1. 2008, pod Dn št.
5262/2004, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 465-684/81 z dne 2. 4. 1981,
sklenjene med Staninvest Ljubljana TOZD
Inženiring in SoB Ljubljana Moste Polje, za
stanovanje v k.o. Moste.
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
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2008
Dn 24564/2005
Os-3668/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Šketa Veronike, Alpska
1, Bled, ki jo zastopa JUS-KO, d.o.o., Proletarska 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino z identifikatorjem
16.E, podvl. št. 3729/16, k.o. Bežigrad, dne
3. 3. 2008, pod opr. št. Dn 24564/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene 1. 6.
1962, med Zavodom Medio televizija Ljub
ljana, ki ga zastopa direktor Beliger Drago
in Janezom Učakom, za nepremičnino, ki
ima sedaj identifikator 16.E, in je vpisana
v podvl. št. 3729/16, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene
21. 8. 1975, med Učak Janezom in Frankovič Lidijo ter Frankovič Gordano, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 16.E in je
vpisana v podvl. št. 3729/16, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene
21. 6. 1992, med Frankovič Lidijo in Frankovič Gordano ter Veroniko Šketa, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 16.E in je
vpisana v podvl. št. 3729/16, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2008
Dn 13496/2004
Os-3722/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vladimirja Horvata, Maroltova ul. 4, Ljubljana,
ki ga zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino z identifikacijsko številko
dela stavbe 01616-058, v k.o. Stožice, dne
5. 3. 2008 z identifikatorjem 222.E, podvl.
št. 3798/222, k.o. Bežigrad, dne 7. 2. 2008,
pod opr. št. Dn 13496/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. BS-3230/77
z dne 15. 9. 1977, sklenjene med Združenimi gradbenimi podjetji Giposs Ljubljana,
Dvoržakova 5, ki ga zastopa Staninvest Ljubljana, Kersnikova 6/IV in Vladom Horvatom, Kamniška 25, Ljubljana, za stanovanje
št. 10/I nadstropje, v izmeri 56,25 m2, objekt
E, skupina C, niz 4, v soseski BS/3 Stožice
v Ljubljani,
– dodatka h kupoprodajni pogodbi št.
BS-3230/77 z dne 24. 2. 1978, sklenjenega med Združenimi gradbenimi podjetji Giposs Ljubljana, Dvoržakova 5, ki ga zastopa Staninvest Ljubljana, Kersnikova 6/IV in
Vladom Horvatom, Kamniška 25, Ljubljana,
za stanovanje št. 10/I nadstropje, v izmeri
56,25 m2, objekt E, skupina C, niz 4, v soseski BS/3 Stožice, v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2008
Dn 14001/2005
Os-3729/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza Frohlicha, Topniška 35d, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 17, na naslovu Ulica bratov
Učakar 50, Ljubljana, z identifikatorjem št.
117.E, vpisanem v podvložek št. 4697/52,
k.o. Zgornja Šiška, dne 27. 2. 2008, pod opr.
št. Dn 14001/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med prodajalcem GIP Ingrad Celje in
kupovalko Brigito Blaj ter Andrejo Blaj, za
stanovanji št. 17, v 3. nadstropju hiše v Ljubljani, Ulica bratov Učakar 50;
– darilne pogodbe z dne 13. 5. 1982,
sklenjene med darovalko Brigito Blaj, Zaloška 41, Ljubljana in obdarjenko Andrejo
Blaj, Ulica bratov Učakar 50, Ljubljana, za
stanovanje št. 17 v 3. nadstropju, na naslovu Ulica bratov Učakar 50, Ljubljana;
– prodajne pogodbe z dne 17. 5. 1982,
sklenjene med prodajalko Andrejo Blaj, Ulica bratov Učakar 50, Ljubljana in kupcem
Vojkom Rojcem, Rožna dolina cesta IX/23,
Ljubljana, za stanovanje št. 17, v 3. nadstropju hiše v Ulici bratov Učakar 50, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2008
Dn 17012/2005
Os-3759/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jane Primožič, Vinje 113, Dol pri Ljubljani,
ki jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 13,
v mansardi na naslovu Ulica Molniške čete
15, v Ljubljani, z identifikatorjem št. 13.E, vpisanem v podvložek št. 1687/13, k.o. Moste,
dne 27. 2. 2008, pod opr. št. Dn 17012/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 360/81 z dne 16. 3. 1981, sklenjene med
prodajalcem Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring Ljubljana, Kersnikova 6, ki ga je zastopal direktor TOZD Slavko Bajt in kupcema
Cvetom ter Miro Vidmar, Kamnogoriška 41,
Ljubljana, za stanovanje št. 13 v 4. nadstropju, v soseski MS 4/5 Fužine, v izmeri
65,80 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2008
Dn 26450/2006
Os-3761/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane Brezovar, Ane Ziherlove 14, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Sonja Dolinar iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 20 v pritličju, na naslovu Ane
Ziherlove 14, Ljubljana, z identifikatorjem št.
8.E, vpisanem v podvložek št. 4305/8, k.o.
Zgornja Šiška, dne 28. 2. 2008, pod opr.
št. Dn 26450/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 70-3131 z dne
6. 7. 1970, sklenjene med prodajalcem SGP
Pionir Novo mesto, Kettejev drevored 37,
ki ga zastopa SG Standard Ljubljana, Celovška 89, po direktorju Miroslavu Pleši in
kupovalko Ano Brezovar, Dolinska steza 4,
Ljubljana, za dvoinpolsobno stanovanje št.
20, v pritličju drugega stopnišča na vzhodni
strani objekta H-2, ki stoji na zemljišču parc.
št. 323/45, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2008
Dn 15959/2006
Os-3765/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Koširja, Tržaška 301, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnica Barbara Pakiž iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnine, vpisane v vložku št. 288,
k.o. Dobrova, dne 17. 3. 2008, pod opr. št.
Dn 15959/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o dosmrtnem preživljanju z dne
30. 3. 1994, sklenjene med Ivanko Košir in
Francem Koširjem starejšim, Tržaška 299,
Ljubljana, kot preživljancema ter Francem
Koširjem mlajšim, Tržaška 301, Ljubljana,
kot preživljalcem, za eno polovico nepremičnin, vpisanih v vl. št. 288, k.o. Dobrova.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2008
Dn 17620/2004
Os-3850/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Briški Alojza, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.

1736-0063-007, vpisani v vl. št. 1487/1,
k.o. Brinje I, dne 15. 2. 2008, pod opr. št.
Dn 17620/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Moste Polje in GP
Obnova Ljubljana, za stanovanje št. 14, v 2.
nadstropju, v k.o. Brinje,
– pogodbe št. 55/73 z dne 18. 10. 1973,
sklenjene med GP Obnova Ljubljana ter Pirc
Francem, Pirc Karolino in Briški Alojzem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2008
Dn 37259/2004
Os-3851/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Yasmin Marianne
Hunt, Pavšičeva 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani
v podvl. št. 735/37, k.o. Zgornja Šiška, dne
26. 2. 2008, pod opr. št. Dn 37259/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
6118 z dne 5. 10. 1976, sklenjene med GP
Megrad in Črnič Anico.
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
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2008
Dn 1011/2005
Os-3856/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jana
Kristjana Juterška, Tesarska 12, Ljubljana,
pri nepremičnini, stanovanju s številko dela
stavbe 00376/024, št. 12, v izmeri 29,66 m2,
v drugem nadstropju, s kletjo, s številko dela
stavbe 00376/025, v izmeri 3,78 m2, v stanovanjski hiši Tesarska 12, Ljubljana, vpisani v podvl. št. 163/12, k.o. Prule, dne
26. 11. 2007, pod opr. št. Dn 1011/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 05/2-208/10
z dne 18. 10. 1962, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Center
in Zrimšek Slavkom,
– kupne pogodbe z dne 7. 2. 2000, sklenjene med Zrimšek Slavkom, Rimska 7 in
Juteršek Tomažem, Tesarska 12, oba Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2008

56 / 6. 6. 2008 /

2139

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Dn 21658/2007
Os-3937/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Skaberne Dragomira,
Maroltova ulica 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
6.E, vpisani v podvl. št. 2276/6, k.o. Spodnja Šiška, dne 13. 3. 2008, pod opr. št. Dn
21658/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 04/04-466-1058/91
z dne 15. 11. 1991, sklenjene na podlagi
določil Stanovanjskega zakona, med Občino Ljubljana Šiška, kot prodajalko in Natalijo
Skaberne, kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008

pnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Maruše Sotler, Archinetova 13, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 11, na naslovu Archinetova 13, Ljubljana,
z identifikatorjem št. 111.E, vpisani v podvložek št. 1722/30, k.o. Moste, dne 21. 3. 2008,
pod opr. št. Dn 23007/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, soinvestitorske pogodbe št.
MS 4/5, 111/84 z dne 7. 5. 1984, sklenjene med prodajalcem Zavodom za izgradnjo
Ljubljane, TOZD Inženiring, Kersnikova 10,
Ljubljana in kupcema Branislavom ter Bojano Borič, Vidovdanska 9, Ljubljana, za stanovanje št. 11, v tretjem nadstropju objekta
B-44, v neto površini 32,83 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008

Dn 22681/2006
Os-3938/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Rožič Boruta, Vidmarjeva ulica 8, Ljubljana, ki ga zastopa
Ataurus – Andrej Perdan s.p. iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 53.E, vpisani v podvl. št.
4361/53, k.o. Vič, dne 7. 3. 2008, pod opr. št.
Dn 22681/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 187/62 z dne
22. 5. 1962, sklenjene med Stanovanjskim
skladom Občine Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana, kot prodajalcem in Podjetjem Teko,
Ljubljana, kot kupcem,
– prodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med družbo Teko, Ljubljana, kot
prodajalcem in Dular Ivanov Tanjo, kot kupovalko,
– darilne pogodbe z dne 9. 2. 1974, sklenjene med Dular Ivanov Tanjo, kot darovalko
in Dular Ireno, kot obdarjenko,
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 10.
1982, sklenjene med Dular Ireno, kot prodajalko in Ulaga Primožem, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2008
Dn 14013/2005
Os-3939/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Simone Marije Oprešnik, Ulica bratov Učakar 96, Ljubljana, ki
jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v podvl. št. 4697/46, k.o.
Zgornja Šiška, dne 4. 3. 2008, pod opr. št.
Dn 14013/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 73-4672/K z dne 15. 6.
1973, sklenjene med GIP Ingrad Celje (kot

prodajalcem) in Pirš Simono ter Pirš Antonom (kot kupcema).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2008
Dn 3916/2008
Os-3940/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Erike
Kovač, Videm 7, Dol pri Ljubljani in Gregorja
Janeza Vrhovnika, Langusova ulica 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 16 v tretjem nadstropju, na naslovu Maroltova 9, Ljubljana, z identifikatorjem
št. 16.E, podvložek št. 2910/16, k.o. Stožice,
dne 17. 3. 2008, pod opr. št. Dn 3916/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o nakupu stanovanja iz leta
1979, sklenjene med prodajalcem Poslovnim združenjem Giposs, Titova 39, Ljubljana
in kupovalko Vesno Pavlin, za stanovanje št.
16 v tretjem nadstropju, na naslovu Maroltova 9, Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 21. 12. 1986, sklenjene med
prodajalko Vesno Pavlin in kupovalko Tejo
Kavčič, za stanovanje št. 16 v tretjem nadstropju, na naslovu Maroltova 9, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
Dn 4061/2007
Os-3941/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Udovč Ivanke, Dolenjska cesta 38, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
16.E, vpisani v podvl. št. 4019/16, k.o. Karlovško predmestje, dne 19. 3. 2008, pod
opr. št. Dn 4061/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. 138/67 z dne 20. 4.
1967, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje, kot prodajalcem in Stanovanjskim podjetjem Bežigrad Ljubljana,
kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
Dn 23007/2005
Os-3942/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Ru-
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Dn 15160/2002
Os-3943/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Kunaver Vojka in Barbare, oba Polje cesta XII/4, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 11772-02642-031 in nepremičnini z ident. št. 1772-02642-032, obe k.o.
Slape, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na
naslovu Polje, cesta XII/4, Ljubljana, dne
7. 3. 2008, pod opr. št. Dn 15160/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1541/1 z dne 23. 3. 1973, sklenjene med Gradbenim podjetjem Obnova
Ljubljana, Titova c. 39, kot prodajalcem in
Peer Metodom, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2008
Dn 21057/2001
Os-3944/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kristan Silvestra, Podkoren 39e,
Kranjska Gora, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo na parceli št. 1668/17, vl.
št. 2059, k.o. Vič, dne 12. 3. 2008, pod opr.
št. Dn 21057/2001, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 18. 2.
1965, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Tehnograd, Tržaška 68a, ki
ga je zastopal direktor Rado Jarc in kupcem
Silvom Kristanom, pri Visoki šoli za telesno
kulturo, Ljubljana, za garažo ob Jamovi ulici, v tlorisni izmeri prostora 2,80 x 5,00 m,
številka vhoda 49.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
Dn 6568/2008
Os-3946/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Matije Puclja, Gotska 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 1
v pritličju, na naslovu Kogojeva 4, Ljubljana, z identifikatorjem št. 1.E, podvložek št.
3182/1, k.o. Dravlje, dne 19. 3. 2008, pod
opr. št. Dn 6568/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe z dne 3. 7. 1986,
sklenjene med prodajalko dr. Heleno Kržišnik, Knezova 34, Ljubljana in kupcem Miranom Drčičem, Kogojeva 4, Ljubljana, za
garsonjero št. 1, v pritličju stanovanjskega
bloka G-1, v soseski S-6, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
Dn 30074/2006
Os-3953/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Barbare Ali Atlanty,
Škrabčeva 25d, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Nadjuša Koželj iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 187.E, podvl. št. 2228/187, k.o. Tabor,
dne 17. 3. 2008, pod opr. št. Dn 30074/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 318/68
z dne 8. 11. 1968, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje in Bahovec
Evo, za nepremičnino z identifikatorjem 187.
E, podvl. št. 2228/187, k.o. Tabor,
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 3.
1979, sklenjene med Bahovec Evo in Jakša
Andrejem, za nepremičnino z identifikatorjem 187.E, podvl. št. 2228/187, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
Dn 27127/2007
Os-3955/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Stanislave Žerovnik,
Na Korošci 2, Ljubljana, ki jo zastopa Otium
d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 26.E, podvl. št. 1848/26,
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k.o. Šentvid, dne 12. 3. 2008, pod opr. št.
Dn 27127/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. L-1539 VA/GA
z dne 24. 5. 1973, sklenjene med Splošnim
Gradbenim podjetjem Stavbenik Koper, ki ga
je zastopala Vozelj Alenka, kot prodajalcem
in med Magazinovi Dušanom ter Njebošom,
stan. Erjavčeva 29, Ljubljana, za garsonjero,
ki ima sedaj identifikator 26.E in je vpisana
v podvl. št. 1848/26, k.o. Šentvid.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
Dn 17566/2002
Os-3957/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hafiza Pupoviča, Beblerjev trg 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 92 v desetem nadstropju, na
naslovu Beblerjev trg 1, Ljubljana, z identifikatorjem št. 92.E, podvložek št. 365/92,
k.o. Nove Jarše, dne 12. 3. 2008, pod opr.
št. Dn 17566/2002, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 27. 5.
1992, sklenjene med prodajalcem Iskra Avtomatika, TOZD AVN v stečaju, Ljubljana,
Stegne 13 in kupcem Hafizom Pupovičem,
Beblerjev trg 1, Ljubljana, za dvosobno
stanovanje št. 92, na Beblerjevem trgu 1
v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
Dn 17490/2002
Os-3958/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Katje Stupica, Beblerjev trg 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 12 v prvem nadstropju, na
naslovu Beblerjev trg 1, Ljubljana, z identifikatorjem št. 12.E, podvložek št. 365/12, k.o.
Nove Jarše, dne 12. 3. 2008, pod opr. št.
Dn 17490/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 23. 12. 1994,
sklenjene med prodajalcem Srečkom Mojškercem, Ilirska 28, Ljubljana in kupovalko
Katjo Stupico, Malči Beličeve 50, Ljubljana,
za stanovanje št. 12, v stanovanjski hiši
v Ljubljani, Beblerjev trg 1, v prvem nadstropju skupne uporabne površine 59,33 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma

druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
Dn 27121/2006
Os-3961/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Nuše Vodovc, Rusjanov trg 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino z identifikatorjem
164.E, podvl. št. 2021/164, k.o. Slape in
nepremičnino parc. št. 1783, vl. št. 2035,
k.o. Slape, dne 5. 3. 2008, pod opr. št.
Dn 27121/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. 542/85
z dne 18. 9. 1985, sklenjene med Zavodom
za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring,
Kersnikova 10, Ljubljana in Salus, Kamniška 20, Ljubljana, kot soinvestitor, katere
vsebina je izgradnja stanovanjskega objekta, med drugim tudi dvosobnega stanovanja
št. 4 v pritličju, sedaj nepremičnina z identifikatorjem 164.E, podvl. št. 2021/164, k.o.
Slape in atrij parc. št. 1783, vl. št. 2035,
k.o. Slape,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Finsa p.o. finančni inženiring in svetovanje,
pravni naslednik podjetja Salus, Mašera
Spasiča 10, Ljubljana, kot prodajalcem in
Zdenko Mihajlović Urbanič, Marinkov trg 13,
Ljubljana, za nepremičnino z identifikatorjem
164.E, podvl. št. 2021/164, k.o. Slape in atrij
parc. št. 1783, vl. št. 2035, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
Dn 26599/2007
Os-3962/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Jakoba Penca, Obrtniška 11, Grosuplje, ki ga zastopa odv. Biljana
Lukič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino z identifikatorjem
10.E, 11.E, podvl. št. 2662/6, k.o. Bežigrad,
nepremičnino z identifikatorjem 4.E, 5.E,
6.E, podvl. št. 2662/4, k.o. Bežigrad, nepremičnino z identifikatorjem 360.E, podvl.
št. 2665/360, k.o. Bežigrad in nepremičnino
z identifikatorjem 393.E, podvl. št. 2665/393,
k.o. Bežigrad, dne 10. 3. 2008, pod opr.
št. Dn 26599/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, menjalne pogodbe, sklenjene med
Imos, združeno industrijsko gradbeno podjetje, delniška družba Ljubljana, Linhartova
11, ki jo zastopa direktor Alojz Zupančič in
Jakobom Penco, stan. Grosuplje, Obrtniška
11, z dne 19. 12. 1995, za nepremičnino, ki
ima sedaj identifikator 10.E, 11.E, podvl. št.
2662/6, k.o. Bežigrad, nepremičnino z identifikatorjem 4.E, 5.E, 6.E, podvl. št. 2662/4,
k.o. Bežigrad, nepremičnino z identifikatorjem 360.E, podvl. št. 2665/360, k.o. Bežigrad in nepremičnino z identifikatorjem 393.
E, podvl. št. 2665/393, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008

bljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 15.E, podvl. št.
2778/14, k.o. Dravlje, dne 12. 3. 2008, pod
opr. št. Dn 32230/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 788, sklenjene med Megrad Inženiring Ljubljana in
Kajser Gregorjem, za nepremičnino, ki ima
sedaj identifikator 15.E in je vpisana v podvl.
št. 2778/14, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008

Dn 26240/2005
Os-3963/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Damjane Furlan Hrabar, Golnik 59, Golnik,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 9.E, podvl. št.
3915/9, k.o. Bežigrad, dne 10. 3. 2008, pod
opr. št. Dn 26240/2005, izdalo sklep o začetku vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Bežigrad v redni likvidaciji, ki
ga je zastopal likvidator sklada Jože Černugelj in Bogom Hrabarjem ter Jano (Damjano) Furlan Hrabar, za nepremičnino, ki ima
sedaj identifikator 9.E in je vpisana v podvl.
št. 3915/9, k.o. Bežigrad,
– sporazuma o varstvu in preživljanju
skupnih otrok, delitvi skupnega premoženja
in o določitvi imetnika stanovanjske pravice
v smislu 46/ZVDR člena, sklenjenega dne
18. 3. 1982, za nepremičnino, ki ima sedaj
identifikator 9.E in je vpisana v podvl. št.
3915/9, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
Dn 28527/2003
Os-3965/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mitja
- Tomislava Zucchiatija, Linhartova 74, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 9.E, podvl. št.
4230/5, k.o. Vič, dne 1. 10. 2007, pod opr.
št. Dn 28527/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 362-683/91
z dne 11. 11. 1991, sklenjene med Republiko Slovenijo in Alojzom ter Etelko Novak,
za trisobno stanovanje št. 5, v II. nadstropju stanovanjskega bloka (sedaj stanovanje z identifikatorjem 9.E, podvl. št. 4230/5,
k.o. Vič).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
Dn 27124/2005
Os-3966/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja

Marka Skuška, Litostrojska 12, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 106.E, podvl. št.
3658/14, k.o. Zgornja Šiška in nepremičnino
z identifikatorjem 6.E, podvl. št. 3658/6, k.o.
Zgornja Šiška, dne 14. 3. 2008, pod opr. št.
27124/2006, izdalo sklep o začetku postopka zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne
pogodbe
št.
0110/PD-611/OBR z dne 6. 11. 1992, sklenjene med podjetjem Litostroj Holding, d.d.
in Keržič Marijo ter Keržič Mojco, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 106.
E, podvl. št. 3658/14, k.o. Zgornja Šiška in
nepremičnino z identifikatorjem 6.E, podvl.
št. 3658/6, k.o. Zgornja Šiška;
– aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi
št. 0110/PD-611/OBR z dne 6. 11. 1992, datum aneksa 21. 4. 1995, za nepremičnino,
ki ima sedaj identifikator 106.E, podvl. št.
3658/14, k.o. Zgornja Šiška in nepremičnino
z identifikatorjem 6.E, podvl. št. 3658/6, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
Dn 12897/2004
Os-3968/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Božič d.o.o. Inženiring, Beblerjeva 8, Idrija, ki ga zastopa
JUS-KO, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino z identifikatorjem 10.E, podvl.
št. 3727/10, k.o. Bežigrad, dne 10. 3. 2008
pod opr. št. Dn 12897/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– menjalne pogodbe, sklenjene med
Grum Marijo in Špringer Martino, dne 15. 10.
1975, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 10.E in je vpisana v podvl. št. 3727/10,
k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Martino Špringer in Boštjanom Kavčičem,
dne 10. 6. 1993, za nepremičnino, ki ima
sedaj identifikator 10.E in je vpisana v podvl.
št. 3727/10, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Boštjanom Kavčičem in Božič, d.o.o. Inženiring, dne 25. 3. 1997, za nepremičnino,
ki ima sedaj identifikator 10.E in je vpisana
v podvl. št. 3727/10, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
Dn 32230/2005
Os-3969/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Agencije Cekin,
d.o.o., Cesta v Kleče 16, Ljubljana, ki jo
zastopa odv. Andreja Gross Gutnik iz Lju-
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Dn 4055/2007
Os-3995/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Vukovac Ivana, Papirniški trg 1, Ljubljana
Polje, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 2.E, vpisani v podvl. št. 4532/2, k.o. Kašelj, dne 18. 3. 2008,
pod opr. št. Dn 4055/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe z dne 6. 5.
1971, sklenjene med družbo Združene
papirnice Ljubljana - Stanovanjska enota
Papirnice Vevče, kot prodajalcem in Mahkovec Antonom, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
Dn 28732/2006
Os-3996/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Gene Komadina, Čebelarska ulica 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
4.E, vpisani v podvl. št. 3104/4, k.o. Dravlje,
dne 25. 3. 2008, pod opr. št. Dn 28732/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 17. 1. 1992, sklenjene na
podlagi določil Stanovanjskega zakona med
Dekorativno d.o.o. Ljubljana, kot prodajalko
in Lovrec Aleksandrom, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
Dn 26227/2007
Os-3997/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Gozdane Petrič, Vo-
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rančeva 24, Novo mesto, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
14.E, vpisani v podvl. št. 3984/14, k.o. Vič,
dne 4. 3. 2008, pod opr. št. Dn 26227/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 52
z dne 10. 9. 1963, sklenjene med Dom 62
Stanovanjska zadruga v Ljubljani, kot prodajalcem in Šuštaršič Anico, Streliška 1/VI,
Ljubljana, kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2008
Dn 18269/2006
Os-3998/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Eme Rode, Na Peči
6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 4.E, vpisani
v podvl. št. 1270/4, k.o. Štepanja vas, dne
6. 3. 2008, pod opr. št. Dn 18269/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 8. 11.
1991, sklenjene med družbo Pletenina, pro
izvodnja trikonažnih izdelkov, p.o. Ljubljana, kot prodajalcem in Matildo Mržek, kot
kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2008
Dn 20041/2005
Os-4000/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kamnar Stanka, Papirniški trg 3, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 6.E in 7.E, ki sta obe
vpisani v podvl. št. 4315/4, k.o. Kašelj, dne
7. 3. 2008, pod opr. št. Dn 20041/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe z dne 22. 4. 1966,
sklenjene med Združenimi papirnicami
Ljubljana, Vevče, Ljubljana Polje, prej Tovarna celuloze in papirja Vevče-Medvode,
kot prodajalcem in Kamnar Stanetom, kot
kupcem;
– dodatka k kupni pogodbi, sklenjeni dne
30. 12. 1965, z dne 7. 7. 1966, sklenjeni
med Združenimi papirnicami Ljubljana, Vevče, Ljubljana-Polje prej Tovarna celuloze in
papirja Vevče-Medvode, kot prodajalcem in
Kamnar Stanetom, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
Dn 13485/2004
Os-4001/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vesne Markič, Trubarjeva 85, Ljubljana, ki jo zastopa Otium,
d.o.o., iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino z identifikatorjem
11.E, podvl. št. 2360/11, k.o. Tabor, dne
29. 1. 2008, pod opr. št. Dn 13485/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, sklenjene med Občino Ljubljana
Center in Danico Zadravec, z dne 17. 12.
1991, za stanovanje z identifikatorjem 11.E,
podvl. št. 2360/11, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
Dn 1610/2001
Os-4004/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane Kačič, Hubadova 49, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažni
boks v kleti levo s št. 77, na naslovu Ulica
pohorskega bataljona Ljubljana, z identifikatorjem št. 35.E, podvložek št. 1437/35,
k.o. Brinje I, dne 17. 3. 2008, pod opr. št.
Dn 1610/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10. 1966,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
podjetjem Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana in
kupcem Antonom Kerčmarjem, Šarhova 24,
Ljubljana, za garažni boks št. 77 v objektu A,
v soseski S-VI-Bežigrad-Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
Dn 20582/2004
Os-4009/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižne sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadeve predlagatelja Tugomila Borina, Pot
na Fužine 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
48.E, vpisani v podvl. št. 1489/48, k.o. Moste,
dne 4. 3. 2008, pod opr. št. Dn 20582/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe z dne 15. 8. 1986,
sklenjene med Božič Dragom in Svenom,
kot prodajalcema ter Urbančič Janezom in
Mirjano, kot kupcema;
– prodajne pogodbe št. MS 4/5 266/81
z dne 29. 5. 1981, sklenjene med Stanin-

vest Ljubljana TOZD Inženiring, Ljubljana,
kot prodajalcem in Božič Dragom ter Svenom, kot kupcema.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2008
Dn 2722/2005
Os-4010/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petan Bojana, Žadovinek 29, Leskovec pri Krškem, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 159.E, vpisani v podvl.
št. 2876/133, k.o. Dravlje, dne 5. 3. 2008,
pod opr. št. Dn 2722/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
0403-S-36/1-2226/92 z dne 22. 10. 1992,
sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega
zakona, med Republiko Slovenijo kot prodajalko in Terezijo Gašparič kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2008
Dn 12831/2004
Os-4012/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Renate Pečaver,
Agrokombinatska 6č, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino z identifikatorjem 2.E, podvl. št. 4414/2, k.o. Kašelj, dne 10. 3. 2008,
pod opr. št. Dn 12831/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
05/2-3117 z dne 9. 4. 1974, sklenjene med
Stanovanjskim podjetjem Dom Ljubljana in
Cestnim gradbenim podjetjem Final, Nova
Gorica, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 2.E in je vpisana v podvl. št. 4414/2,
k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2008
Dn 23535/2006
Os-4026/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Radmile Blagojević,
Bezenškova 24, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Janez Pejovnik iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
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parc. št. 86/1, vl. št. 595, k.o. Udmat, dne
10. 3. 2008, pod opr. št. Dn 23535/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. P-PROD/KSS-1/93 z dne 6. 1.
1993, sklenjene med prodajalcem podjetjem Teol, kemična industrija p.o., Ljubljana,
Zaloška 54, (sedaj Teol, kemična industrija
d.d., Ljubljana, Tovarniška 48, Ljubljana) in
kupovalko Blagojević Radmilo, Bezenškova 24, Ljubljana, za nepremičnino parc. št.
86/1, vl. št. 595, k.o. Udmat, za dvosobno
stanovanje v stanovanjski hiši.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2008

premičnino, ki ima sedaj identifikator 105.
E in je vpisana v podvl. št. 4036/22, k.o.
Zgornja Šiška,
– menjalne pogodbe, sklenjene med
Ano Ban in Matjažem Mirnikom z dne 31. 3.
1992, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 105.E in je vpisana v podvl. št.
4036/22, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2008

Dn 13033/2004
Os-4027/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Žavbi Mihaele, Gabrsko 27b, Trbovlje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikacijsko številko dela stavbe
01276/018, k.o. Štepanja vas, dne 6. 3.
2008, pod opr. št. Dn 13033/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med prodajalko Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja in kupovalko Tribušon Barbaro, datum
pogodbe 30. 1. 1992, št. 251-1488/91-ZB,
za stanovanje št. 9 v 1. nadstropju in klet,
v Štepanji vasi.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2008
Dn 10316/2007
Os-4028/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Odlazek Marka, Pečinska 5, Ljubljana Polje, ki ga zastopa odv.
Primož Cegnar iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnine z identifikatorjem 1.E, podvl. št. 4679/1, 2.E, podvl. št.
4679/2, 3.E, podvl. št. 4679/3, 4.E, podvl. št.
4679/4 in 5.E, podvl. št. 4679/5, k.o. Kašelj,
dne 6. 3. 2008, pod opr. št. Dn 10316/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 28. 2. 2002, sklenjene med
prodajalcem Set in kupcem Algas d.o.o. za
nepremičnine z identifikatorjem 1.E, podvl.
št. 4679/1, 2.E, podvl. št. 4679/2, 3.E, podvl. št. 4679/3, 4.E, podvl. št. 4679/4 in 5.E,
podvl. št. 4679/5, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic za zgoraj navedene nepremičnine,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma

druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2008
Dn 22871/2004
Os-4029/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Igorja Rusa, Brodarjev
trg 14, Ljubljana, ki ga zastopa Otium, Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino z identifikatorjem
308.E, podvl. št. 1488/241, k.o. Moste, dne
6. 3. 2008, pod opr. št. Dn 22871/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 51 z dne 23. 3. 1992, sklenjene med DP Julon p.o. Ljubljana in Selman Smailom ter Selman Sabino, za nepremičnino z identifikatorjem 308.E, podvl.
št. 1488/241, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2008
Dn 28957/2004
Os-4030/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Štrukelj Marije, Riharjeva 28, Ljubljana, ki jo zastopa JUS-KO,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 46.E, podvl. št.
5673/46, k.o. Trnovsko predmestje, dne
10. 3. 2008, pod opr. št. Dn 28957/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe Vs-2/II-19 z dne 6. 11. 1973, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika
Ljubljana, Vošnjakova 8 in Tabor Majdo roj.
Škerjanec ter Štrukelj Andrejo z dne 6. 11.
1973, za trisobno stanovanje, ki ima sedaj
identifikator 46.E, in je vpisano v podvl. št.
5673/46, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2008
Dn 12399/2004
Os-4032/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vesne Veber, Tržaška
300a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 105.
E, podvl. št. 4036/22, k.o. Zgornja Šiška, dne
10. 3. 2008, pod opr. št. Dn 12399/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 0110/PD
z dne 9. 3. 1992, sklenjene med Litostroj
Holding, d.d., Ljubljana, Djakovičeva 36, ki
ga je zastopal direktor dr. Jože Duhovnik,
kot prodajalcem in Djulinac Marjanco, Ljubeljska 17, Ljubljana, kot kupovalko, za ne-
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Dn 13488/2004
Os-4043/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Almire Plahuta, Batuje 41, Črniče, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 1736-01177-074,
k.o. Brinje I, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi na naslovu Puhova ulica 9, Ljubljana,
dne 6. 3. 2008, pod opr. št. Dn 13488/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. BS-3 456/76 z dne 5. 1. 1977, sklenjene med Združenim gradbenim podjetjem
Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa Stanivest
Ljubljana, kot prodajalcem in Plahuto Almiro,
kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
Dn 31073/2004
Os-4044/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljic Matilde Turšič in Barbare Turšič, obe Prušnikova 4, Ljubljana, ki ju
zastopa SPL d.d. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
1754-1772-21, k.o. Šentvid nad Ljubljano,
stanovanje se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Prušnikova 4, Ljubljana, dne
4. 3. 2008, pod opr. št. Dn 31073/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. L-1874 VA/GA z dne 19. 6.
1973, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Stavbenik Koper, kot prodajalcem
in Žerjav Darinko ter Srečkom, kot kupcema;
– kupne in prodajne pogodbe z dne
15. 3. 1982, sklenjene med Markelj Alojzem
in Žužek Mihom, kot prodajalcema ter Turšič
Matildo in Barbaro, kot kupovalkama.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
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Dn 10844/2004
Os-4045/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Draga Zekića in Marije
Zekić, ob Škerjančeva 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 7.E in 8.E, podvl. št.
1280/4, k.o. Štepanja vas, dne 18. 3. 2008,
pod opr. št. Dn 10844/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 3133/92
z dne 7. 10. 1992, sklenjene med Mestom
Ljubljana in kupcem Mesić Muharemom, za
stanovanje, ki ima sedaj identifikator 7.E in
8.E, podvl. št. 1280/4, k.o. Štepanja vas,
– sporazuma o ugotovitvi in razdelitvi
skupnega premoženja, ki vključuje tudi stanovanje z identifikatorjem 7.E in 8.E, podvl.
št. 1280/4, k.o. Štepanja vas, sklenjenega
med Renato Repas in Damirjem Jurkinom,
na podlagi katerega je Damir Jurkin postal
solastnik do ene nerazdelne polovice zgoraj
navedenega stanovanja.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
Dn 12606/2007
Os-4046/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sicherl Urške, Celovška cesta 287, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 66.E, vpisani v podvl. št.
2666/66, k.o. Dravlje, dne 7. 3. 2008, pod
opr. št. Dn 12606/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 74-5151 z dne
25. 12. 1974, sklenjene med ZGP Giposs,
kot prodajalcem in Sicherl Uršo ter Hinkom,
kot kupcema.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
Dn 20529/2007
Os-4047/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ane Koblar, Trebušakova 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 152.E,
vpisani v podvl. št. 1994/152, k.o. Šentvid
nad Ljubljano, dne 18. 3. 2008, pod opr. št.
Dn 20529/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe, sklenjene med Mestno občino Ljubljana in med Nežko Čermožnik, Celovška
347, Ljubljana, kot kupovalko, za enosobno
stanovanje TIP 1, v II. nadstropju, levo na I.
stopnišču PŠ II Podgora.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
Dn 8249/2002
Os-4115/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Dremelj Bojana, Kunaverjeva 12, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Anja Rismal iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju
št. 9/01 z ident. št. 1728-2163-061 in klet
z ident. št. 1728-2163-062, v Ljubljani, Kunaverjeva 12, predlagani v vl. št. 3059/1,
k.o. Dravlje, dne 2. 4. 2007, pod opr. št.
Dn 8249/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 79-5650 z dne 2. 3.
1979, sklenjene med Giposs SOZD Združeno gradbeno podjetje Ljubljana ter Dremelj
Bojanom in Dremelj Ireno.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
Dn 15676/2004
Os-4116/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljic Maček Metke, Smrtnikova 4, Ljubljana in Pavlovič Jelene, Kajuhova 34a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1676/5
– stanovanje z ident. št. 1730-1044-009 in
klet z ident. št. 1730-1044-010, k.o. Moste,
dne 28. 2. 2008, pod opr. št. Dn 15676/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Moste Polje in
Sosesko – podjetjem za urejanje stavbnih
zemljišč Bežigrad Moste,
– pogodbe št. V-242/75 z dne 29. 12.
1975, sklenjene med Sosesko – podjetje za
urejanje stavbnih zemljišč Bežigrad Moste in
Mrdža Ano, za stanovanje št. 6 v Ljubljani,
Kajuhova 34a,
– darilne pogodbe z dne 1. 2. 1992, sklenjene med Mrdža Ano in Pavlovič Jeleno.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2007
Dn 14400/2004
Os-4117/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Malinger Martina Luka,

Zagrad 31/c, Celje, ki ga zastopa SPL
d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 2274/62 – soba št. 13 na
terasi, Ilirska 34, Ljubljana, k.o. Tabor, dne
29. 2. 2008, pod opr. št. Dn 14400/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Zavodom za zadružno gradnjo Občine Ljubljana in Jolando Oblak;
– kupne pogodbe z dne 26. 1. 1983,
sklenjene med Oblak Jolando in Jambrek
Petrom, za sobo št. 13, na Ilirski 34 v Ljubljani;
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 10.
1985, sklenjene med Jambrek Petrom ter
Horvat Jakobom in Horvat Andrejem;
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 10.
1993, sklenjene med Horvat Jakobom in
Horvat Andrejem ter Malinger Martinom Lukom.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2008
Dn 5165/2004
Os-4118/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Habat Branke, Študljanska cesta 62, Domžale, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 5425/57 – stanovanje št. 7, v 2. nadstropju 1. stopnišča, s shrambo, Cesta v Mestni
log 40, Ljubljana, z ident. št. 1722-0762-207,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 10. 1. 2008,
pod opr. št. Dn 5165/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
CI-4/93 z dne 7. 10. 1993, sklenjene med
SŽ Consulting, Podjetje za izvajanje investicij Ljubljana in Brkič Jožetom, Cesta v Mestni log 40, Ljubljana, za stanovanje št. 7
v 2. nadstropju, k.o. Trnovsko predmestje.
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 10. 4. 2008
Dn 29623/2007
Os-4207/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Pengal Petra, Staretova 1, 1233 Dob, ki ga zastopa notarka Majda
Lokošek, Kolodvorska 6, 1230 Domžale, za
nepremično z identifikatorjem 1.E, vpisano
v podvložku št. 3950/1, k.o. Bežigrad, dne
23. 1. 2008, pod opr. št. Dn 29623/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 2535/1-06/91 z dne 18. 11. 1991,
sklenjene med Železniškim gospodarstvom
Ljubljana, Moše Pijadejeva 39 in Pengal
Urošem, za stanovanje št. 1, v stanovanjski
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hiši na Koroški 26 v Ljubljani, ki ima sedaj
indetifikator 1.E in je vpisano v podvložku št.
3950/1, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2008

8, Ljubljana in Imos poslovno združenje za
industrijsko gradnjo.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2008

Dn 7044/2001
Os-4208/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Marka Gerbca, Korytkova ulica 32, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 188, k.o. Šentpeter, dne 20. 2. 2008, pod
opr. št. Dn 7044/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 28. 12. 1994,
s katero je prodajalka Marija Gerbec, roj.
1942, stanujoča Reboljeva 7, Ljubljana,
prodala in izročila v posest kupcu Marku
Gerbcu, roj. 22. 5. 1960, stanujočem Korytkova 32, Ljubljana, svoj solastninski delež
do 29/2000, na ZK telesu II ter svojo pravico
uporabe na ZK telesu I, v vl. št. 188, k.o.
Šentpeter.
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 lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2008
Dn 21930/2005
Os-4209/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknji
zadevi predlagatelja Mrvaljević Sava, Kolodvorska 20a, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičninah z ident. št.
240.E in ident. št. 241.E, vpisanih v podvl.
št. 3937/126, k.o. Zgornja Šiška, dne 11. 4.
2007, pod opr. št. Dn 21930/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 29. 1. 1970, sklenjene med
Ireno Konrad – Marc, rojeno 23. 1. 1941,
Ljubljana, Celovška 103, kot prodajalko in
Rajter Zlato, roj. 26. 1. 1935, Ljubljana, Rožanska 1, Hodnik Mojco, rojeno 7. 8. 1950,
Ljubljana, Streliška 3 ter Hodnik Kristijanom,
rojenim 19. 2. 1952, Ljubljana, Streliška 3,
kot kupci.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2008
Dn 6046/2005
Os-4210/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Noe Rajmunda Nikola-

ja, iz Brezovice, Rimska cesta 27, Log, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini
z ident. št. 4.E, vpisani v podvl. št. 194/4,
k.o. Brinje II, dne 25. 3. 2008, pod opr. št. Dn
6046/2005, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne
pogodbe z dne 16. 10. 1992, sklenjene med
Noe Nikolajem in Marijo, kot darovalcema
ter Noe Nikolajem Rajmundom in Dragico,
kot obdarjencema.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2008
Dn 8361/2004
Os-4211/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Božidarja Košoroka, Adamičeva
18, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje z identifikatorji št. 13.E in
14.E, podvložek št. 2804/7, k.o. Dravlje, dne
17. 3. 2008, pod opr. št. Dn 8361/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 10.
1982, sklenjene med prodajalcema Vladimirjem Kercanom in Radmilo Kercan, Adamičeva 18, Ljubljana ter kupovalko Jožo
Podgornik, Kersnikova 11, Ljubljana, za
enosobno stanovanje v Ljubljani, Adamičeva 18, v izmeri 41,85 m2;
– darilne pogodbe z dne 24. 10. 1983,
sklenjene med darovalko Jožo Podgornik,
Kersnikova 11, Ljubljana in obdarjencem
Rudijem Podgornikom, Adamičeva 18, Ljubljana, za enosobno stanovanje v Ljubljani,
Adamičeva 18, št. 8, v prvem nadstropju,
s kletjo;
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 9.
1985, sklenjene med prodajalcem Rudolfom Podgornikom, Adamičeva 18, Ljubljana in kupovalko Francko Plot, Brilejeva 14,
Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 8,
s kletjo, Adamičeva 18, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2008
Dn 2850/2002
Os-4237/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Imos Inženiring d.d.,
Linhartova 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini parc. št.
907/5, vpisani v vl. št. 1844, k.o. Stožice,
dne 2. 4. 2007, pod opr. št. Dn 2850/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o zamenjavi zemljišč z dne 5. 3. 1969, sklenjene
med Jeromen Janezom, Ulica 7. septembra
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Dn 20004/2005
Os-4308/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Štemberger Igorja, Ruska 5, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 5.E, podvl. št. 2239/5, k.o.
Spodnja Šiška, dne 25. 3. 2008, pod opr.
št. Dn 20004/2005, izdalo sklep o začetku
postopka zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe z dne 6. 5. 1957, sklenjene
med Ivančič Marijo in Stanovanjsko zadrugo
za nepremičnino z identifikatorjem 5.E, podvl. št. 2239/5, k.o. Spodnja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Ivančič Marijo in Štemberger Igorjem z dne
7. 5. 1981, za nepremičnino z identifikatorjem 5.E, podvl. št. 2239/5, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2008
Dn 21610/2006
Os-4309/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marine Setnikar, Črtomirova ulica 16,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje z identifikatorjem št. 16.E,
podvložek št. 3677/16, k.o. Bežigrad, dne
28. 3. 2008, pod opr. št. Dn 21610/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 970/3-92-B
z dne 29. 4. 1992, sklenjene med prodajalko Občino Ljubljana Bežigrad, Linhartova
13, Ljubljana, ki jo je zastopal predsednik
izvršnega sveta Igor Lavš in kupcem Jovanom Jakšićem, Črtomirova 16, Ljubljana,
za stanovanje št. 16 v tretjem nadstropju,
v stanovanjski hiši Črtomirova 16, Ljubljana,
v skupni izmeri 70,71 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2008
Dn 7897/2007
Os-4603/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja KBM
Leasing d.o.o., Vita Kraigherja 5, Maribor,
ki ga zastopa notar Stanislav Bohinc iz Maribora, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, podvl. št. 2289/3, k.o. Tabor,
pod Dn št. 7897/2007, dne 23. 4. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 219 1/C3 z dne 24. 6. 2004,
podpisane 29. 6. 2004, sklenjene med prodajalcem Kograd gradnje d.o.o., Miklavška
c. 82, Hoče in kupcem KMB Leasing d.o.o.,
Vita Kraigherja 5, Maribor, o nakupu stanovanja št. 3, v pritličju poslovnega stanovanjskega objekta 1, na zemljišču parc. št. 869,
870 in 871, k.o. Tabor, Jezdarska-Puškinova
v Mariboru, overjene pri notarju Stanislavu
Bohincu in na podlagi katere je prodajalec
dovolil vpis lastninske pravice na ime kupca
za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2008
Dn 12544/2007
Os-4604/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Tatjane Podgorelec, stan. Šalovci 31, Središče ob Dravi, ki jo zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Svetozarevska ul. 10,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, podvl. št. 1730/78, k.o. Spodnje Radvanje, pod Dn št. 12544/2007, dne
31. 3. 2008, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji nepremičnine
stanovanja z dne 18. 11. 1991, št. 01-1/91,
sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega
zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) med prodajalko
Republiko Slovenijo, ki jo je po pooblastilu
IS skupščine RS z dne 7. 11. 1991, zastopal Alojz Marinič, direktor Študentskih domov Maribor in kupovalko Marjeto Korošec,
EMŠO 3009932505310, stanujočo Pionirska
8, Maribor, s katero je prodajalka kupovalki
prodala stanovanje št. 2, v stanovanjski hiši
v Mariboru, Kardeljeva cesta 82 in na njem
dovolila 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 6. 5. 2008
Dn 14181/2007
Os-4703/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Saša Naraglava in Frančiške Cigler, oba
stan. Ljubljanska ul. 94c, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 1717/101, k.o. Spodnje Radvanje, pod
Dn št. 14181/2007, dne 6. 5. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
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– kupne pogodbe št. 12-4 z dne 29. 4.
1966, sklenjene med prodajalcem SGP
Stavbar Maribor in kupcema Andrejem Lorbekom ter Alojzijo Lorbek, o prodaji stanovanja št. 17, v II. nadstropju stanovanjskega
bloka v Mariboru, Ljubljanska ulica 94c,
– kupne pogodbe z dne 29. 12. 1971,
sklenjene za stanovanje št. 17 v II. nadstropju, Ljubljanska ul. 94c, Maribor, med
prodajalcema Andrejem Lorbekom in Alojzijo Lorbek, stanujočih Ljubljanska ulica
94c, Maribor oziroma Dalmatinska ulica 51,
Maribor ter kupcema Vinkom Vukom in Zofko Vuk, stanujočih Dalmatinska ulica 51,
Maribor in
– kupne pogodbe z dne 24. 8. 1977,
sklenjene za stanovanje št. 17 v II. nadstropju, Ljubljanska ul. 94c, Maribor, med
prodajalcema Vinkom Vukom in Zofko Vuk,
stanujočih Ljubljanska ulica 94c, Maribor
in kupovalko Ljudmilo Pitkovijat, stanujočo
Dravinjski vrh 36, Ptuj.
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 12. 5. 2008
Dn 16247/2004
Os-4704/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Martina Leljaka, Vinarska ul. 3a, Maribor,
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 745/3, k.o. Maribor-Grad, pod
Dn št. 16247/2004, dne 27. 3. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe,
sklenjene med letom 1966 in 1970, med
podjetjem SGP Konstruktor, Maribor, kot
prodajalcem in Stanovanjskim podjetjem
Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, kot
kupcem, o prodaji enosobnega stanovanja
št. 1, ki se nahaja v I. nadstropju stolpnice
na naslovu Krekova ulica 27, Maribor.
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 12. 5. 2008
Dn 9154/2006
Ob-4713/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Bokana, Pod vinogradi 48, Maribor,
ki ga zastopa Flatmary, Marija Topolovec
s.p., Glavni trg 17b, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremični – podvl.
št. 3247/32 in podvl. št. 3247/39, oboje k.o.
Pobrežje, pod Dn št. 9154/2006, dne 9. 4.
2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 2114-453-5/52-2-4-RB/KAL
z dne 25. 2. 1977, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Stavbar, Maribor, z n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13,
TOZD Visoke gradnje, z n.sol.o., Maribor,
Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal direk-

tor Valentin Breznik in kupovalko Mariborsko
tekstilno tovarno, Maribor, Kraljeviča Marka
19, ki ga je zastopal glavni direktor Slobodan Šujica, s katero je prodajalec kupovalki
prodal med drugim enoinpolsobno stanovanje št. 32, v V. nadstropju in enoinpolsobno
stanovanje št. 39 v VI. nadstropju, v stanovanjski hiši na naslovu Železnikova ulica
16, ležeči na parc. št. D 970/1 in 972/1, k.o.
Pobrežje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 5. 2008
Dn 9153/2006
Os-4714/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Bokana, Pod vinogradi 48, Maribor,
ki ga zastopa Flatmary, Marija Topolovec
s.p., Glavni trg 17b, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini - podvl.
št. 3260/16 in podvl. št. 3260/36, oboje k.o.
Pobrežje, pod Dn št. 9153/2006, dne 9. 4.
2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 2115-443-5/52-2-4-RB/KAL
z dne 23. 2. 1977, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Stavbar, Maribor, z n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13,
TOZD Visoke gradnje, z n.sol.o., Maribor,
Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal direktor Valentin Breznik in kupovalko Mariborsko
tekstilno tovarno, Maribor, Kraljeviča Marka
19, ki jo je zastopal glavni direktor Slobodan Šujica, s katero je prodajalec kupovalki
prodal med drugim dvosobno stanovanje
št. 16 v II. nadstropju in garsonjero št. 36
v VI. nadstropju, v stanovanjski hiši na naslovu Železnikova ulica 20, ležeči na parc.
št. D 969/1, k.o. Pobrežje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 5. 2008
Dn 3360/2006
Os-4715/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bosiljka Anića, Goriška ul. 1b, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
podvl. št. 1765/37, k.o. Spodnje Radvanje,
pod Dn št. 3360/2006, dne 16. 4. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 10. 12. 1991, sklenjene po
določilih Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 18/91) med prodajalko Republiko Slovenijo, ki jo je po pooblastilu IS Skupščine RS
z dne 7. 11. 1991 zastopal dr. Alojz Križman,
rektor Univerze v Mariboru in kupovalko
Majdo Slabe, EMŠO 0509943505209, stanujočo Polje cesta 5/3, Ljubljana, s katero je
prodajalka kupovalki prodala enoinpolsobno
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stanovanje št. 2 v pritličju, s pritiklinami,
v stanovanjski hiši Goriška ulica 1b, Maribor,
stoječi na parc. št. 174, k.o. Spodnje Radvanje in na njem dovolila vknjižbo lastninske
pravice na ime kupovalke,
– darilne pogodbe, ki sta jo dne 18. 12.
1992 sklenili darovalka Majda Slabe in obdarjenka Irena Šušteršič, roj. 24. 5. 1963,
stanujoča Polje cesta 5/3, Ljubljana, s katero je darovalka obdarjenki podarila stanovanje št. 2 na naslovu Goriška 1b, Maribor,
parc. št. 174, vl. št. 1206, k.o. Spodnje Radvanje in na njem dovolila vknjižbo lastninske
pravice na ime obdarjenke in
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 19. 12. 1995, sklenjene med
prodajalko Ireno Šušteršič in kupcema Bosiljkom Anićem, EMŠO 0710950500058,
stanujočim Goriška ulica 1a, Maribor in
Marijo Anić, EMŠO 1005943505360, stanujočo Goriška ulica 1b, Maribor, s katero
je prodajalka kupcema prodala stanovanje
št. 2, Goriška 1b, Maribor, parc. št. 174, vl.
št. 1206, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 5. 2008

Maribor-Grad in na njem dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime kupovalke;
– darilne pogodbe, ki sta jo dne 23. 12.
1991 sklenili darovalka Angela Jaš in obdarjenka Alenka Smode, roj. 6. 11. 1954, stanujoča Borova vas 28, Maribor, s katero je
darovalka obdarjenki podarila stanovanje št.
3, v III. nadstropju stanovanjske hiše Ulica
kneza Koclja 25, Maribor, parc. št. 1818, k.o.
Maribor-Grad in na njem dovolila vknjižbo
lastninske pravice na ime obdarjenke in
– kupoprodajne pogodbe št. 114/97-RV
z dne 24. 3. 1997, sklenjene med prodajalko Alenko Smode in kupcem Areal, podjetjem za realitete in inženiring d.d., Maribor,
Strossmayerjeva ulica 11, ki ga je zastopala v.d. direktorice Slava Rojak, s katero
je prodajalka kupcu prodala stanovanje št.
3, v III. nadstropju stanovanjske hiše Ulica
kneza Koclja 25, Maribor, parc. št. 1818, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 5. 2008

Dn 7865/2006
Os-4716/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana Župana, Kardeljeva c. 81, Maribor, ki
ga zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p.,
Glavni trg 19b, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, parc. št. 2100,
k.o. Studenci, pod Dn št. 7865/2006, dne
7. 4. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 1409-283/12-4/2-TT z dne
15. 12. 1973, sklenjene med prodajalcem
Podjetjem za visoke gradnje Stavbar Maribor, Industrijska ulica 13, Maribor, ki ga je
zastopal direktor Valentin Breznik in kupcem
Ivanom Županom, stanujočim Besednjakova ulica 2, Maribor, s katero je prodajalec
kupcu prodal garažni boks št. 2, na Besednjakovi ulici 2, stoječ na parc. št. 1960/3,
k.o. Studenci in na njem dovolil vpis 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 5. 5. 2008
Dn 11796/2007
Os-4717/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matjaža Šišernika, Železnikova ul. 18, Maribor,
ki ga zastopa Flatmary, Marija Topolovec
s.p., Glavni trg 17b, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini - podvl. št. 3255/9, k.o. Pobrežje, pod Dn št.

11796/2007, dne 18. 3. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
SP 15/91, sklenjene dne 8. 11. 1991, po
določilih Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 18/91), s katero je prodajalka Informatika
d.o.o., Vetrinjska ulica 2, Maribor, kupcu Miroslavu Prešernu, EMŠO 1203961500569,
stanujočemu Železnikova ulica 18, v Mariboru, prodala stanovanje št. 9, v I. nadstropju stanovanjskega bloka v Železnikova ulici
18, v Mariboru 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 5. 5. 2008
Dn 17126/2007
Os-4718/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Antona Korena, Ul. Šercerjeve brigade 5,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini - podvl. št. 2898/13, k.o. Tezno, pod Dn št. 17126/2007, dne 9. 4. 2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 348/92
z dne 20. 11. 1992, sklenjene na podlagi
določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 18/91) med prodajalko Metalna p.o. Maribor, ki ga je zastopal predsednik Marjan
Anžur in kupcem Antonom Korenom, EMŠO
0504952500838, s katero je prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 13, v I. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Ulica Šercerjeve brigade 5, Maribor, stoječe na parc. št.
670, pripisane vl. št. 339, k.o. Tezno 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 5. 5. 2008
Dn 2761/2008
Os-4719/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Sergeje Puppis Freebairn, Ul. kneza Koclja
25, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 1392/3, k.o.
Maribor Grad, pod Dn št. 2761/2008, dne
7. 4. 2008, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 381/91, sklenjene dne 30. 11. 1991, na osnovi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št.
18/91) med prodajalko Občino Maribor, ki jo
je zastopal predsednik Izvršnega sveta Anton Rous in kupovalko Angelo Jaš, EMŠO
2109911505133, stanujočo Ulica kneza
Koclja 25, Maribor, s katero je prodajalec
kupovalki prodal stanovanje št. 3, v IV. nadstropju stanovanjske hiše Ulica kneza Koclja
25, Maribor, stoječe na parc. št. 1818, k.o.
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Dn 14876/2004
Os-4720/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Austrochem d.o.o., Dolenjska c. 244, Ljubljana,
ki ga zastopa dir. Bruno Tarmann, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 1607/7, k.o. Maribor Grad, pod Dn št.
14876/2004, dne 25. 2. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, menjalne pogodbe, sklenjene dne 14. 9. 1988, med SGP Konstruktor
n.sol.o. Maribor, Sernčeva 8, ki ga je zastopal glavni direktor Adolf Klokočovnik in DO
IZIP IMP Ljubljana, Titova 37, TOZD IMP Inženiring Ljubljana, ki ga je zastopal direktor
Vladimir Kuret, s katero je prva pogodbena
stranka zamenjala svoje poslovne prostore
v V. etaži – mansardi, v poslovni stavbi Gregorčičeva 19, Maribor, stoječi na parc. št.
1480/2, 1486/1, 1485/1, 1482, 1381, 1382,
1384, 1484, 1379, 1483, 1492/2, 1380,
1287/2, 1289/2, 1289/2, 1288/2, 1281,
1281/2, 1281/5, 1378/2, 1481, 1291/2, vse
k.o. Maribor-Grad, za poslovne prostore
druge pogodbene stranke, v stavbi, stoječi
na istih parc. št., na naslovu Gregorčičeva
25, Maribor, v pritličju in mezaninu, in s katero sta obe pogodbenici druga drugi dovolili
vknjižbo lastninske pravice na ime sopogodbenice na zamenjanih nepremičninah.
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 5. 5. 2008
Dn 9039/2006
Os-4721/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pom-
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pon d.o.o., Cesta na griču 6, Velenje, ki ga
zastopa dir. Petra Meh, njo pa po pooblastilu
notar Stanislav Bohinc, Ul. Vita Kraigherja
1, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, podvl. št. 2956/77, k.o.
Pobrežje, pod Dn št. 9039/2006, dne 9. 4.
2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne
pogodbe, ki sta jo dne 1. 7. 1992 sklenila
Vladimir Oblak, EMŠO 2110939500119, stanujoč Šarhova ulica 104, Maribor in Matilda
Gorišek, EMŠO 1404957505756, stanujoča
Štrekljeva ulica 38, Maribor, s katero je prva
stranka zamenjala svoje enosobno stanovanje št. 27, v III. nadstropju hiše v Mariboru,
Markovičeva ulica 11, stoječe na parc. št.
923/4, pripisane vl. št. 1844, k.o. Pobrežje,
z drugo stranko za njeno dvosobno stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, Štrekljeva ulica 38, stoječe na parc. št.
121, pripisane vl. št. 1041, k.o. Tezno.
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 5. 5. 2008
Dn 9110/2006
Os-4722/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Lovske družine Puščava, Rdeči breg 2d, Lovrenc na Pohorju, ki
jo zastopa notar Stanislav Bohinc, Ul. Vita
Kraigherja 1, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, parc. št. 163/1, k.o.
Rdeči breg in vknjižbo stvarne služnosti na
parc. št. 156, 159 in 160, k.o. Rdeči breg,
pod Dn št. 9110/2006, dne 9. 4. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 22. 4. 2003, sklenjene med prodajalko Emiljano Vodušek, stanujočo Rdeči
breg 21/a, Lovrenc na Pohorju in kupovalko
Lovsko družino Puščava, Rdeči breg 2/d, Lovrenc na Pohorju, ki jo je zastopal starešina
mag. Stanislav Krajnc, s katero je prodajalka
kupovalki prodala travnik, ležeč na parc. št.
163/1, pripisan v vl. št. 276, k.o. Rdeči breg
in na njem dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime kupovalke ter vknjižbo služnostne
pravice hoje in vožnje preko parc. št. 156,
159 in 160, vse k.o. Rdeči breg, v korist
vsakokratnega lastnika parc. št. 163/1, k.o.
Rdeči breg.
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 5. 5. 2008
Dn 6223/2006
Os-4829/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Cvetke Markoč, Valesova ul. 13, Maribor,
ki jo zastopa Cekov nepremičnine d.o.o.,
Prešernova ul. 10a, Maribor, po dir. Nives
Cekov, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 3562/23, k.o. Pobrežje,
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pod Dn št. 6223/2006, dne 6. 5. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o dostopu
terjatve in o poravnavi dolga, ki so jo dne
15. 10. 1993 sklenili prevzemnica Ljudska
banka d.d. Celje, Prešernova 27, Celje,
ki sta jo zastopala Rihard Vide in Danijel
Rind, odstopnik Tima holding d.d. Maribor,
Svetozarevska ulica 10, Maribor, ki ga je
zastopal Franc Lovrenčič in dolžnik SGP
Stavbar Podjetje Visoke gradnje d.o.o. Maribor, Industrijska ulica 13, Maribor, s katero
so se pogodbeniki dogovorili, da odstopnica
prevzemniku odstopi terjatev, ki jo ima do
dolžnika in da bo dolžnik prevzemnici prepustil v last in posest več stanovanj, navedenih v 3. točki pogodbe, med drugimi tudi
dvosobno stanovanje v Ulici bratov Greifov
9, št. 22, vl. št. E005, k.o. Pobrežje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 5. 2008
Dn 12690/2007
Os-4830/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Miheliča, Greenwiška c. 10, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
podvl. št. 2072/55, k.o. Tabor, pod Dn št.
12690/2007, dne 2. 4. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. 97/93, sklenjene dne 11. 10. 1993, na
osnovi določil Stanovanjskega zakona (Ur.
l. RS, št. 18/91), med prodajalko Tekstilno
tovarno Tabor d.o.o., Maribor, Valvazorjeva ulica 38, ki jo je zastopal direktor Rajko
Šrimpf in kupcema Marijo Mihelič, EMŠO
0307926505252 ter Dominikom Miheličem,
EMŠO 1407933500684, oba stanujoča
Ljubljanska ulica 15b, Maribor, s katero je
prodajalka kupcema prodala enosobno stanovanje št. 14 v III. nadstropju, v večstanovanjski hiši v Mariboru, Ljubljanska ulica
15b, stoječi na parc. št. 1004, pripisani vl. št.
1337, k.o. Tabor 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 5. 2008
Dn 8665/2006
Os-4831/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Kudra, Zagrajski vrh 18, Gornja Radgona, ki ga zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Glavni trg 17b, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 1842/35, k.o. Koroška vrata,
pod Dn št. 8665/2006, dne 9. 4. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
– prodaji garaže z dne 19. 4. 1971, sklenje-

ne med Gradbenim podjetjem Dravograd,
ki ga je zastopal direktor Jože Korošec, kot
prodajalcem in Aleksandrom Lipovškom,
stanujočim Ulica kneza Koclja 36, Maribor,
kot kupcem, s katero je prodajalec kupcu
prodal garažno parkirišče z oznako št. 13,
v podzemni garaži pri stolpičih 3 in 4, ob Kamniški ulici v Mariboru, na parc. št. 155, 115,
116, 152, 17/3 in 335, k.o. Koroška vrata.
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 15. 5. 2008
Dn 1891/2007
Os-4705/08
S sklepom z dne 4. 2. 2008, opr. št.
Dn 1891/2007, je Okrajno sodišče v Šmarju
pri Jelšah, na predlog predlagateljice Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina, ki jo zastopa Marjan Alekšić,
odvetnik iz Rogaške Slatine, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki
se nanaša na solastni delež ¼ nepremičnin,
parc. št. 609/1, njiva v izmeri 475 m2, parc.
št. 609/2, poslovna stavba v izmeri 10 m2 in
parc. št. 608, dvorišče v izmeri 253 m2 ter
stanovanjska stavba v izmeri 142 m2, vse
v vl. št. 452, k.o. Rogaška Slatina, kjer je
pri deležu ¼ vknjižena lastninska pravica
v korist in na ime Darko Bremec, Ratanska
vas 6, Rogaška Slatina.
Z zgoraj navedenim sklepom je Okrajno
sodišče v Šmarju pri Jelšah začelo postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 06202-13-010/2004,
sklenjene dne 15. 9. 2006, med Darkom
Bremcem, Celjska cesta 34, Rogaška Slatina, EMŠO 16079535000014, DŠ 58700811,
kot prodajalcem in Občino Rogaška Slatina,
matična številka 5883946, DŠ 84699825, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina, kot kupovalko, katere predmet je prodaja deleža ¼
prodajalcu solastnih nepremičnin, parc. št.
609/1, njiva v izmeri 475 m2, parc. št. 609/2,
poslovna stavba v izmeri 10 m2 in parc. št.
608, dvorišče v izmeri 253 m2 ter stanovanjska stavba v izmeri 142 m2, vse v vl. št. 452,
k.o. Rogaška Slatina.
Vknjižba lastninske pravice na navedenih
nepremičninah se zahteva v korist predlagateljice postopka Občine Rogaška Saltina,
matična številka 5883946, DŠ 84699825,
Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
Imetniki pravic na navedenih nepremičninah se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 8. 5. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 29/2008
Os-4563/08
Okrajno sodišče v Domžalah je po okrajni sodnici Viti Hribar, v pravdni zadevi tožeče
stranke Aleksandra Primožiča, Prešernov trg
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7, Koper, ki ga zastopa odv. Danilo Gombač
iz Kopra, proti toženi stranki Vesni Piperčič,
Jarška c. 19, Sp. Jarše, Domžale, zaradi vrnitve posojila, dne 25. 4. 2008 sklenilo:
toženi stranki Vesni Piperčič, nekdaj stanujoči na naslovu Jarška c. 19, Sp. Jarše,
Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se
v tem postopku postavi začasna zastopnica, odv. Jagoda Cujnik, Ljubljanska c. 76,
Domžale, ki bo v tem postopku zastopala
toženo stranko vse do takrat dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je toženi stranki postavil skrbnika (4. točka
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku).
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 25. 4. 2008

23. 1. 2007, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena Zakona o dedovanju (v
nadaljevanju ZD) ter prvim odstavkom 131.
člena ZD sklenilo, da se objavi oklic tistim, ki
imajo pravico do dediščine po pok. Plevnik
Mariji, da naj se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Plevnik Mariji se po pravnomočnosti
tega sklepa objavi za čas enega leta tudi
z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega
sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pok. Plevnik Mariji se postavi Veronika
Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 30. 1. 2008

II P 3939/2001
Os-4838/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Katarini Kumar, v pravdni zadevi tožeče
stranke Ervina Dujmoviča, Rodnik 47, Kozina, ki ga zastopa Dragan Sikirica, odvetnik v Sežani, zoper toženo stranko Bojana
Dumboviča, Vojkova cesta 48, Ljubljana (sedaj neznanega prebivališča), zaradi plačila
1.418,79 EUR s pp (prej 340.000 SIT) s pp,
dne 16. 5. 2008 sklenilo:
toženi stranki Bojanu Dumboviču, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št.
II P 3939/2001, postavi začasni zastopnik,
odvetnik Robert Čebular, Ljubljanska cesta
106, Domžale.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko 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 16. 5. 2008
P 106/2008
Os-4558/08
Okrajno sodišče v Novem mestu je
v pravdni zadevi opr. št. P 106/2008, tožeče
stranke Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto,
Seidlova c. 5, Novo mesto, zoper toženo
stranko Štefana Ivanovića, Župančičeva ulica 6, Lendava, sedaj neznanega bivališča,
zaradi plačila 1.810,51 EUR, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, toženi stranki postavilo začasno zastopnico, odvetnico Darjo
Lazar, Rozmanova ulica 32a, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese tožene stranke v tej pravdni zadevi vse
dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo bivališče oziroma dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 7. 5. 2008
P 69/2008
Os-4794/08
Okrajno sodišče v Velenju je v pravdni
zadevi tožeče stranke PV Invest, Koroška
62/b, Velenje, ki jo zastopa odvetnik Janez Prislan iz Velenja, zoper toženo stranko
Danico Rajičevič, sedaj neznanega bivališča, zaradi odpovedi najemne pogodbe in
izpraznitve stanovanja (vr. sp. 500 EUR),
na podlagi določbe 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
sklenilo:
toženi stranki Danici Rajičevič, sedaj
neznanega bivališča, se v zadevi pod opr.
št. P 69/2008, postavi začasni zastopnik,

odvetnik Rudi Pahole iz Velenja, Ul. bratov
Mravljak 1.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil
sodišču, da je tožnici postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 14. 5. 2008

Oklici dedičem
D 200/2007
Os-4304/08
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier, v zapuščinski zadevi po dne 21. 5.
2007 umrli Angeli Pisanec, roj. Toplišek, roj.
28. 5. 1921, nazadnje stanujoči Dovško 2a,
p. Senovo, izdaja naslednji oklic:
zakonitega dediča Petra Kapellerja,
nazadnje stanujočega Langegasse 14/29,
1080 Wien, Avstrija, se poziva, da v roku 1
leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in tega oklica priglasi svoje
pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 24. 4. 2008
D 299/2007
Os-4305/08
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier, v zapuščinski zadevi po dne 6. 9.
2007 umrlem Izidorju Colariču, sinu Alojzija, roj. 16. 12. 1929, nazadnje stanujočem
Mrtvice 28, p. Leskovec pri Krškem, izdaja
naslednji oklic:
zakonitega dediča Avgusta Hvaliča, roj.
1954, nazadnje stanujočega Planina 5, p.
Velenje, se poziva, da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča priglasi svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 24. 4. 2008
III D 248/2008
Os-4795/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Nuhić Sulejmanu, roj. 3. 8. 1943, umrlem 17. 12. 2007,
nazadnje stanujočem Moškričeva ulica 46,
Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Kot zakoniti dedič pride v poštev tudi
zap. sin Nuhić Semir, ki je po izjavi sodedičev pogrešan, njegovi podatki pa sodišču
niso znani. Sodišče nato na podlagi 206.
člena Zakona o dedovanju poziva navedenega dediča ter vse ostale, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2008
D 266/2007
Os-3920/08
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v zapuščinski zadevi po pok. Plevnik Mariji, hčeri Plevnik Karla, roj. 13. 6. 1931, državljanki Republike Slovenije, prebivajoči
v Šmarju pri Jelšah, Škofija, Škofija 28, umrli
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Oklici pogrešanih
N 2/2007
Os-4329/08
Lesar Karl, sin Marie in Franza, roj.
10. 10. 1901 v Ravnah na Blokah, 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 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 10/2008
Os-4692/08
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v nepravdnem postopku po predlogu Mirka Paliske, Brkinska 8, 6240 Kozina, ki ga zastopa
odvetnik Iztok Dolinšek iz Postojne, po predlogu za razglasitev za mrtvo pogrešano
Heleno Poropat, Pregarje 59, 6243 Obrov,
za katero podatki o rojstvu in smrti niso
znani, iz zemljiške knjige Okrajnega sodišča
v Ilirski Bistrici pa izhaja, da je bila v letu
1895 vpisana kot lastnica nepremičnine, vpisane v vl. št. 161, k.o. Pregarje. Ker je od
vpisa v zemljiško knjigo preteklo več kot 100
let, se predvideva da je pogrešanka umrla,
vendar listinskega dokaza o njeni smrti ni
in se poziva vse, ki kaj vedo povedati o življenju ali smrti pogrešane Helene Poropat,
da v roku treh mesecev od objave oklica to
sporočijo sodišču, ali skrbnici Ljubi Uljan,
Zabiče 30/b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo
sodišče po izteku navedenega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 12. 5. 2008
N 4/2002
Os-4824/08
Pri tukajšnjem sodišču je v teku postopek, da se razglasi za mrtvo Marijo Mateužič, rojeno 22. 12. 1850, rojeno Pšajd in
prvič poročeno Polič, nazadnje stanujočo
Starše 52, pošta Starše.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o njej, da to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Mariboru.
Tri mesece po objavi oklica bo sodišče
razglasilo pogrešano za mrtvo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2008
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N 63/2007
Os-4547/08
Malačič Berta, vdova Prinz, poročena
Klein, hči Jožefa in Julije, roj. 6. 2. 1902,
v Domanjševcih, nazadnje stanujoča v Kaliforniji, je pogrešana od leta 1980 dalje.
Predlagatelj dokazovanja smrti je Kalamar
Geza iz Domenjševcev 51. Skrbnik pogrešane je Drvarič Branko iz Murske Sobote,
Štefana Kovača 3. Kdor ve kaj več o smrti
pogrešane, naj to sporoči njenemu skrbniku ali predlagatelju tega postopka ali temu
sodišču.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 5. 2008
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Babić Slobodan, Partizanska cesta 047,
Škofja Loka, potni list, št. P00581623, izdala
UE Škofja Loka. gnf-296116
Barborič Vesel Nana, Verovškova ulica
051, Ljubljana, potni list, št. PB0240387,
izdala UE Ljubljana. gnc-296119
Bošnjak Ana, Ulica Rudija Papeža 030,
Kranj, potni list, št. P00894976, izdala UE
Kranj. gnv-295825
Dević Aleksandra, Cesta na Grad 058,
Celje, potni list, št. P00557580, izdala UE
Celje. gny-295822
Ferlin Jožica, Fužina 052, Zagradec,
potni list, št. P00998434, izdala UE
Grosuplje. gnz-296121
Hatze Walter, Leverkusen, Am Quetinger
Feld 046, potni list, št. P01067641, izdalo
MZZ. gnt-296002
Hočevar Andreja, Predstruge 024, Videm
– Dobrepolje, potni list, št. P01092193,
izdala UE Grosuplje. gnb-296120
Hude Ivana, Na griču 084, Kranj, potni
list, št. P00947008, izdala UE Kranj.
gnq-296130
Hude Samo, Na griču 084, Kranj,
potni list, št. P01161192, izdala UE Kranj.
gns-296128
Hude Smiljan, Na griču 084, Kranj,
potni list, št. PB0289136, izdala UE Kranj.
gnn-296133
Hude Zarja, Na griču 084, Kranj, potni
list, št. P01161193, izdala UE Kranj.
gnt-296127
Hude Živa, Na griču 084, Kranj, potni
list, št. P01161191, izdala UE Kranj.
gnr-296129
Kavčič Romana, Vogelna ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. P00305313, izdala
UE Škofja Loka. gnx-295823
Klukovič Anita, Ulica Franca Mlakarja
009, Ljubljana, potni list, št. P00578923,
izdala UE Jesenice. gnp-296131
Kocjančič Jan, Dekani 297, Dekani,
potni list, št. P00912525, izdala UE Koper.
gnw-295824
Kočevar Alan, Vipavski Križ 045,
Ajdovščina, potni list, št. P00887531, izdala
UE Ajdovščina. gnk-295811
Kraigher Guzina Andreja, Beograd,
Ulica Mašere Spasića 108, potni list,
št. P00099543, izdala UE Ljubljana.
gnu-296126
Kuhar Sonja, Prešernova ulica 025,
Slovenska Bistrica, potni list, št. P00001995,
izdala UE Ptuj. gnx-295998
Mamič Tomislav, Cankarjeva ulica 056,
Nova Gorica, potni list, št. P00320157,
izdala UE Nova Gorica. gnw-295999
Marin Marija, Brod 070, Novo mesto,
potni list, št. P00716870, izdala UE Novo
mesto. gnh-296114
Marion Ana, Gradaška ulica 026,
Ljubljana, potni list, št. PB0096571, izdala
UE Ljubljana. gnv-296125
Martinc Jernej, Ob pošti 007, Škofljica,
potni list, št. P00937226, izdala UE
Ljubljana. gnt-295827

Medenjak Damjan, Zabukovica 042,
Griže, potni list, št. P01174041, izdala UE
Žalec. gnf-295816
Miljuš Milan, Kolonija 051, Lendava, potni
list, št. P01065681, izdala UE Lendava.
gnu-295826
Mlakar Andrej, Travnik 013, Cerkno,
potni list, št. P00657419, izdala UE Idrija.
gnu-296001
Mulej Domitrović Ana, Lancovo 065,
Radovljica, potni list, št. P00919239, izdala
UE Radovljica. gng-296115
Murtić Emir, Hradeckega cesta 078,
Ljubljana, potni list, št. P00040125, izdala
UE Ljubljana. gnb-295820
Pentek Danilo, Otovci 084, Mačkovci,
potni list, št. P01124449, izdala UE Murska
Sobota. gnj-295812
Pirkmajer Domen, Belo 040, Medvode,
potni list, št. P01106985, izdala UE Ljubljana.
gny-296122
Polc Remc Marta, Ržiše 002, Čemšenik,
potni list, št. P00672575, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnz-295821
Premzl Boris, Ulica 5. prekomorske 004,
Ptuj, potni list, št. P00750501, izdala UE
Ptuj. gnb-295995
Premzl Sonja, Ulica 5. prekomorske 004,
Ptuj, potni list, št. P01148727, izdala UE
Ptuj. gnc-295994
Robič Andrej, Lepa cesta 017, Portorož
– Portorose, potni list, št. P00952745, izdala
UE Jesenice. gnh-295814
Stanišić Damjan, Slovenska ulica 039,
Murska Sobota, potni list, št. P00803079,
izdala UE Murska Sobota. gnv-296000
Stevanović Tadeja, Jakčeva ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. PB0050334, izdala
UE Ljubljana. gnw-296124
Strajnar Luka, Ulica Franca Mlakarja
009, Ljubljana, potni list, št. P00578922,
izdala UE Jesenice. gno-296132
Šercer Marko, Rudnik I 011A, Ljubljana,
potni list, št. P00346577, izdala UE Ljubljana.
gnc-295819
Šrimpf Bogomir, Turnerjeva ulica 009,
Rače, potni list, št. P00309614, izdala UE
Maribor. gng-295815
Trdina Nataša, Zgornje Bitnje 229,
Žabnica, potni list, št. P00692212, izdala
UE Kranj. gns-296003
Valant Matej, Polzela 124B, Polzela,
potni list, št. P00521523, izdala UE Žalec.
gne-296117
Vavpetič Klara, Steletova cesta 013,
Kamnik, potni list, št. P01164197, izdala UE
Kamnik. gny-295997
Vidmar Alen, Čečovje 002, Ravne na
Koroškem, potni list, št. PB0035737, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnz-295996
Vidmar Boris, Potokarjeva ulica 073,
Ljubljana, potni list, št. P00066574, izdala
UE Ljubljana. gnx-296123
Zadravec Matej, Dolnja Bitnja 014A,
Prem, potni list, št. P01104739, izdala UE
Ljubljana. gne-295817
Zagajšek Viljem, Marija Dobje 018,
Dramlje, potni list, št. P00401544, izdala
UE Šentjur pri Celju. gni-295813
Zaletelj Iličič Nataša, Cegelnica 001C,
Naklo, potni list, št. P00044742, izdala UE
Kranj. gns-295828

Zelenik Mojca, Slovenja vas 067,
Hajdina, potni list, št. P00620687, izdala
UE Ptuj. gnd-296118
Zupančič Marija, Rotarjeva ulica 001,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P00494241,
izdala UE Ljubljana. gnd-295818

Osebne izkaznice preklicujejo
Adamič Bojan, Avgustinčičeva ulica 046,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001542421.
gny-295897
Ahčan Nevenka, Melikova ulica 106,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000815373.
gni-295888
Avdić Semir, Rjava cesta 002 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000209828.
gnw-295899
Behin Peter, Antoličičeva ulica 24,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002161231.
gnm-295884
Belina Bernard, Vrbno 027 B, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
001198878.
gns-295728
Belna Jasmina, Partizanska cesta 9,
Lenart v Slov. goricah, osebno izkaznico,
št. 002130329. gnh-296064
Bizjak Tomaž, Vogrsko 157C, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001985937.
gnu-295876
Blatnik Franc, Orešje 040, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000992123.
gnw-295849
Bojc Lilijana, Lončarska ulica 28, Dolenja
vas, osebno izkaznico, št. 000012715.
gnq-295855
Bračič Ljudmila, Janžev Vrh 1, Radenci,
osebno
izkaznico,
št.
001061451.
gnx-296048
Brečko Marija, Ulica mladih borcev 5,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 001027115.
gns-296053
Breznik Marjan, Mestni trg 14, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001334954.
gni-296138
Čadež Srečko, Podlanišče 13, Cerkno,
osebno
izkaznico,
št.
000567814.
gnf-296041
Černjač Subotič Vitan, Ljubljanska
cesta 27, Postojna, osebno izkaznico, št.
001797867. gnc-295869
De Costa Jožefa, Stantetova ulica 001,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000199787.
gnf-295716
Debeljak Zlatko, Brankova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000291841.
gnf-295891
Dotlić Luka, Agrokombinatska cesta 13A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000587324.
gng-295890
Drenik Stanislava, Ulica Gradnikove
brigade 051, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 001749837. gnj-296062
Erjavec Urška, Polanškova ulica 025,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000045136.
gnm-295909
Fijavž Maruša, Bukovlje 19, Zreče,
osebno
izkaznico,
št.
002162205.
gnh-296139
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Flegar Dejan, Stara ulica 014, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000312384.
gnc-296044
Gal Boris, Smledniška cesta 022,
Kranj, osebno izkaznico, št. 002027227.
gnk-295736
Gornik Ljiljana, Ulica Hermana Potočnika
035, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001785695. gno-295907
Götzl Verdnik Anastazija, Radovanova
ulica 17, Maribor, osebno izkaznico, št.
000356823. gno-295882
Hladnik Andrej, Rovte 134, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
002279599.
gnf-295866
Horvat Sonja, Grajska cesta 25, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001431989.
gnw-296049
Jeler Matej, Tenetiše 080 A, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000699346. gni-295738
Jerman Jože, Ločna 004, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000492809.
gnt-295727
Jesenek Mateja, V Murglah 135,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001133959.
gnq-295905
Jezernik Kaja, Vešenik 21/d, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 002086803.
gng-296140
Jovanović Jure, Avsečeva ulica 025 C,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002128565.
gnn-295908
Kapelj David, Nova Sušica 014, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
002289897. gnf-295741
Kapun Barbara, Velike Dole 3, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001919003.
gnp-296056
Kavčič Marija, Tomšičeva ulica 015,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001101282.
gnn-295733
Kavčič Romana, Vogelna ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002080824.
gnc-295894
Kek Barbara, Šišenska cesta 043,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001406441.
gnp-295906
Klobučar Darko, Pavlovčeva ulica 100B,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001100572.
gnb-296045
Knific Karlina, Ulica Tončka Dežmana
004, Kranj, osebno izkaznico, št. 000401357.
gnh-295739
Kobal Nataša, Zeleni biser 4, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
002310562.
gnb-295870
Kuhar Sonja, Prešernova ulica 025,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001969423. gne-296067
Kump Olga, Obrh pri Dragatušu 015 A,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001189872.
gnr-295729
Lovšin Kevin, Struška ulica 4, Ribnica,
osebno
izkaznico,
št.
002282913.
gnd-295868
Lukežič Boris, Renče trg 76, Renče,
osebno
izkaznico,
št.
000915350.
gnk-296061
Majc Marjeta, Gregorčičeva ulica 024,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001240668. gnb-295720
Marn Gašper, Šmarjetna gora 001 B,
Kranj, osebno izkaznico, št. 002218047.
gnm-295734
Mlakar Gregor, Dergomaška ulica 040,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001733988.
gnr-295904
Mlinar Tjaša, Rovte 81, Logatec, osebno
izkaznico, št. 002160447. gne-296042
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Murtić Emir, Hradeckega cesta 78,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001734912.
gnd-295893
Mustar Mark, Kvedrova cesta 5A,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 002307905.
gnp-295856
Mušić Nedžija, Šercerjeva cesta 003,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001294278.
gne-295717
Ocvirk Anton, Kovinarska ulica 015,
Štore, osebno izkaznico, št. 001438889.
gnt-295852
Ozebek Emil, Dolenja Trebuša 23/a,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001036716.
gnq-296105
Paljevac Fadil, Gunduličeva ulica 020,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001513610.
gnp-295881
Pašić Sanel, Žirovnica 55, Žirovnica,
osebno izkaznico, št. AH 37468 – za tujca.
gnp-295756
Perko Marija, Slovenska ulica 35,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002130011.
gnq-295880
Petan Luca, Veliki Dol 6, Krško, osebno
izkaznico, št. 002033484. gne-295867
Peterc Bor, Šutna 045, Kranj, osebno
izkaznico, št. 002059025. gnl-295735
Pezdič Jožef, Tržaška cesta 47,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000356372.
gnh-295889
Pirc Alenka, Bohorska ulica 023,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001265124.
gnm-295859
Piščanec Karmen, Prešernova ulica 030,
Dornberk, osebno izkaznico, št. 001352886.
gny-295722
Plazl Olga, Kidričeva cesta 13,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000500034.
gny-295872
Podvršič Zala, Ižanska cesta 211,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002188254.
gnk-295886
Polenek Nataša, Brodarjeva ulica 28,
Celje, osebno izkaznico, št. 002298332.
gnr-295854
Poteko Jaka, Brodarjev trg 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000179739.
gnt-295902
Potočnik Janez, Lenartova ulica 015,
Mežica, osebno izkaznico, št. 001162371.
gnv-296050
Povhe Stanislava, Arto 6, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001550363.
gns-296028
Pranjić Dejan, Kolenov graben 002,
Laško, osebno izkaznico, št. 002210672.
gne-295742
Pregl Antonija, Samova ulica 38,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000328027.
gnx-295873
Prejac Boris, Ptujska cesta 327 B,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001397475.
gnr-295879
Prosen Rozi, Trpčane 37A, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 002004199.
gnt-295877
Puh Črtomir, Razlagova ulica 1,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001764290.
gnn-295883
Radin Bojan, Jelarji 028 B, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000301381. gnk-295861
Rafailović Frančiška, Ulica Moše
Pijada 23, Maribor, osebno izkaznico, št.
002070832. gns-295878
Rode Aljoša, Einspielerjeva ulica 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000805644.
gnz-295896

Selimovič Jan, Lahovče 006, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000350672.
gnp-295731
Senica Nina, Stanetova ulica 32,
Celje, osebno izkaznico, št. 001974933.
gns-295853
Sirotković Marjan, Lukežiči 23, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001777949.
gnm-296059
Sitar Renata, Kvedrova cesta 5A,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000251473.
gno-295857
Skubic Anica, Malo Trebeljevo 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001085678.
gnx-295898
Slak Miha, Stari trg 18, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 000440101. gnr-296054
Sojer Terezija Cvetka, Tbilisijska ulica
144, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000347809. gnj-295887
Solina Andrej, Stojnci 126A, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001899860. gnw-295874
Srebot Breda, Preglov trg 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000695488.
gnv-295900
Stamničar Kristjan, Veščica 040,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 002041230.
gnu-295726
Sušnik
Nuša,
Ulica
Pohorskega
bataljona 101, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001985765. gns-295903
Šakanović Esad, Podnanos 011,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
002262050. gnc-295719
Šarkezi Danijel, Trnje 155 A, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 002183646.
gnz-295721
Šuštar Robert, Belšinja vas 7, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
000309533.
gno-296057
Tomažič Tina, Ulica IX. korpusa 024, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 002039204.
gnv-295875
Tomšič Špela, Drolčevo naselje 036 A,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001952165.
gnj-295737
Udir Dušanka, Drulovka 002 B,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000356265.
gnq-295730
Urdih Branko, Kostanjevica na Krasu 51,
Miren, osebno izkaznico, št. 001754724.
gnd-296043
Vengust Lipuš Mira, Ulica Janka
Sernca 70, Maribor, osebno izkaznico, št.
000668144. gnl-295885
Vešligaj Marjan, Smrekarjeva ulica 038,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000182309.
gnu-295901
Vidoš Danilo, Drska 046, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001735005.
gnx-295723
Volčanšek Blaž, Podhom 50A, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000340076.
gnl-295860
Volk Simon, Grčna 26, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
002096698.
gnl-296060
Vončina Albina, Kal nad Kanalom 60,
Kanal, osebno izkaznico, št. 001777714.
gnn-296058
Vrečič Anton, Sv. Ana v Slov. goricah 30,
Sv. Ana v Slov. goricah, osebno izkaznico,
št. 001621711. gnf-296066
Zalar Anže, Jurčkova cesta 151,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001286808.
gnb-295895
Zeljko Mile, Cesta na Markovec 055,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000469577. gni-295863
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Zimšek Eva, Ljubija 138, Mozirje, osebno
izkaznico, št. 002022161. gnd-295718
Zmrzlikar Janez, Voklo 022, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000119202. gno-295732
Zupan Nada, Ulica talcev 016, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001296238.
gng-295740
Žnidar Silvester, Stanetinci 019, Lenart
v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
001643831. gng-296065
Županić Viktor, Višnjevarjeva ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000373328.
gne-295892

Gracej Drago, Planina pod Šumikom 20,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
B, F, G, H, A le do 50 km/h, št. S 001840076,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnw-295924
Grbec Sandra, Vodopivčeva ulica 007,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. SI 000053511, izdala UE
Koper. gnj-295862
Gregorn Viktor, Jakčeva ulica 011,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, C, G,
H, št. S 002094401, reg. št. 153031, izdala
UE Ljubljana. gny-295797
Guzelj Boštjan, Gabrje 027, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. G, H, št.
S 003036360, reg. št. 282229, izdala UE
Ljubljana. gnc-295794
Habinc Jože, V Varde 024, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001708402, reg. št. 47691, izdala UE
Ljubljana. gnv-296100
Haščić Adnan, Hatinački progon 8,
Bihać, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003546030, reg. št. 15331, izdala UE
Trebnje. gnw-295749
Hoić Aleksandar, Grajska ulica 7,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 3053494, izdala UE Slovenj
Gradec. gnx-296073
Hren Gregor, Pot v Jele 4, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, C, G, H,
št. S 001086770, izdala UE Vrhnika.
gnh-295914
Hucman Katarina, Kamnik pod Krimom
126, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 002092108, reg. št. 206444,
izdala UE Ljubljana. gnj-295787
Janačković Zoran, Gradnikova 111,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 1746861, izdala UE Radovljica.
gnb-295845
Kavčič Romana, Vogelna ulica 008,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001782182, reg. št. 22259, izdala UE
Škofja Loka. gnt-296102
Keber Alojzij, Mareška pot 050, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H, št.
S 003538367, reg. št. 24168, izdala UE
Ljubljana. gnt-295777
Kladnik Jenko Svetomira, Vrhpolje pri
Kamniku 121, Kamnik, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 000695136, reg. št. 4534,
izdala UE Kamnik. gnk-295911
Klemenc Gregor, Gorazdova ulica 007,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002103337, reg. št. 34949, izdala UE
Domžale. gni-295788
Klemenčič Branko, Glavna ulica 064,
Beltinci, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001839496, izdala UE Murska Sobota.
gnt-296077
Kobal Nataša, Zeleni biser 004, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B, G, H,
št. S 003543380, reg. št. 18610, izdala UE
Postojna. gnz-295871
Kolenc Majda, Cesta v Pregavor 004,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. SI 000013550, izdala UE Izola.
gns-296078
Komatar Boštjan, Golo Brdo 010,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 00209385, reg. št. 250555, izdala UE
Ljubljana. gny-296047
Korun Mateja, Laše 15, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 1727026, reg. št. 20279, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gny-295747
Kovač Sandi, Dolarjeva ulica 022,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001686044, reg. št. 48337, izdala UE
Celje. gnq-296080

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ahačič Aleš, Šercerjeva 15, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 326891, izdala UE Radovljica.
gnl-296110
Ahčan Nevenka, Melikova ulica 106,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001865100, reg. št. 71760, izdala UE
Ljubljana. gng-296090
Andolšek Stanislav, Novo Polje, cesta
VII 033, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 003257812, reg. št. 102283,
izdala UE Ljubljana. gnb-295795
Anžur Tina, Ulica Jerneja Petriča 017,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003223304, reg. št. 230751, izdala UE
Ljubljana. gnk-295786
Avbelj Noel, Klopce 041, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003118642, reg. št. 45011, izdala UE
Domžale. gno-295757
Avdić Semir, Rjava cesta 002 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003557606, reg. št. 280654, izdala UE
Ljubljana. gnv-295800
Bajt Kajetan, Štrekljeva ulica 003,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000100811, reg. št. 14052, izdala UE
Ljubljana. gne-295792
Balažić Jure, Ragovska ulica 012, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003219614, reg. št. 38842, izdala UE
Novo mesto. gnv-295725
Belina Bernard, Vrbno 027 B, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001356775, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnf-295916
Beranek Matjaž, Klemenova ulica 012,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001371333, reg. št. 206785, izdala UE
Ljubljana. gnn-295783
Berdajs Miha, Rusjanov trg 009,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001565182, reg. št. 225833, izdala UE
Ljubljana. gnb-296095
Bergant Peter, Ulica 7. avgusta 026,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002058002, reg. št. 22764, izdala UE
Domžale. gnm-295759
Bertok Martin, Ob Ljubljanici 026,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003015000, reg. št. 22743, izdala UE
Koper. gnm-295784
Blatnik Franc, Orešje 040, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 001248674, reg. št. 19954, izdala UE
Novo mesto. gnu-295851
Bokan Marija, Grad 146, Grad, vozniško
dovoljenje, kat. B, F, G, H, št. S 000502023,
izdala UE Murska Sobota. gnx-295748

Bole Anton, Preglov trg 003, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001821301, reg. št. 227880, izdala UE
Ljubljana. gnp-295781
Brečko Jure, Cesta na Dobrovo 066 A,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 000882702, reg. št. 31095, izdala UE
Celje. gnr-296079
Čabraja
Marjetka,
Brvace
010,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000021565, izdala UE Grosuplje.
gnl-296085
Čadež Srečko, Podlanišče 013, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 001887492, izdala UE Idrija. gny-295772
Černilec Marjan, Strahinj 111, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 000288920, reg. št. 16837, izdala UE
Kranj. gnl-295760
Čičmirko Štefanija, Molska cesta 3, Log
pri Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 000075448, izdala UE Vrhnika.
gni-295913
Čolnik Davorina, Okoslavci 042 A, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003202794, reg. št. 17267, izdala UE
Gornja Radgona. gnh-295764
Čurič Damjan, Stari Grad 1, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, reg. št.
18887, izdala UE Krško. gnn-296108
Ćoralić Armin, Preška cesta 031,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H
– voznik začetnik, št. S 003514829, reg. št.
251162, izdala UE Ljubljana. gnq-295755
Dacinger Mojca, Makole 12, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 00147333, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnw-296074
Debeljak Zlatko, Brankova ulica 001,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001370259, reg. št. 217896, izdala UE
Ljubljana. gnc-296094
Dolinar Alojzij, Podgora 006 A, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G,
H, št. S 000966347, izdala UE Škofja Loka.
gnz-295771
Duga Reni, Dvor 133, Dvor, vozniško
dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, G, H, št.
S 003147120, reg. št. 36153, izdala UE
Novo mesto. gnr-296104
Đokić Dalibor, Jakčeva ulica 005,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H
– voznik začetnik, št. S 003559962, reg. št.
288462, izdala UE Ljubljana. gnz-296096
Femc Vlasta, Muhaber 070, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000925181, reg. št. 24350, izdala UE
Novo mesto. gnx-295923
Ferjančič Aleš, Vilharjeva ulica 26b,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 1395896, izdala UE Ajdovščina.
gnq-296055
Frbežar Jean Janez, Levstikova cesta
007, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001384039, izdala UE Grosuplje.
gnb-295920
Gačić Simona, Obrtniška ulica 3,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 3224485, izdala UE Ljubljana.
gnx-295773
Gaspić Ivan, Preglov trg 007, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001502150, reg. št. 245586, izdala UE
Ljubljana. gnu-296101
Gornik Ljiljana, Ulica Hermana Potočnika
035, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H – vozi z očali ali kontaktnimi lečami,
št. S 002081336, reg. št. 267166, izdala UE
Ljubljana. gnv-295775
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Koželj Andreja, Celovška cesta 177,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001826865, reg. št. 186803, izdala UE
Ljubljana. gnh-296089
Kragelnik Maksimiljan, Podjunska ulica
025, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. B,
BE, C, CE, F, G, H, št. S 001890921, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnm-296084
Krhlikar Sebastjan, Šentvid pri Stični
145, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. G,
H, št. S 002166433, izdala UE Grosuplje.
gnz-295921
Krička Dijana, Ulica Marje Boršnikove
002, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003539369, reg. št. 296929,
izdala UE Ljubljana. gno-295782
Kukovica Likozar Alenka, Cankarjeva
ulica 7/a, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001673247, reg. št. 41290, izdala
UE Kranj. gne-296142
Kumer Gregor, Cesta 24. junija 062,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, C, G,
H, št. S 001827689, reg. št. 153424, izdala
UE Domžale. gnn-295758
Lenič Saša, Gotska ulica 009, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003035881, reg. št. 250815, izdala UE
Ljubljana. gni-296088
Ljubijankić Mirsad, Celovška cesta 264,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, C, G,
H, št. S 001351208, reg. št. 229214, izdala
UE Ljubljana. gnh-295789
Lukić Zlobec Štefanija, Pregljeva ulica
013, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001829334, reg. št. 21405, izdala
UE Ljubljana. gnd-295793
Malerič Martin, Vojna vas 14a, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G,
H, št. S 0318604, izdala UE Črnomelj.
gnj-295912
Maričić Milan, Šlandrova cesta 011,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001339509, izdala UE Velenje.
gnb-295745
Matijević Josip, Kokrški breg 005,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003242678, reg. št. 56564, izdala UE
Kranj. gnd-296068
Medveš Emilija Marija, Glavarjeva ulica
049, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H – 00101, št. S 001611584, reg. št.
180653, izdala UE Ljubljana. gnj-296087
Medvešek Roman, Gubčeva ulica 7,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. A, B, C,
G, H, reg. št. 10753, izdala UE Krško.
gnt-295752
Mehle Miha, Bilečanska ulica 005,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003018343, reg. št. 259490, izdala UE
Ljubljana. gnl-295785
Mihelčič Rok Andrej, Ziherlova ulica 008,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H
– 00101, št. S 000353989, reg. št. 11041,
izdala UE Ljubljana. gns-295778
Mlakar Gorazd, Savska cesta 012 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002116411, reg. št. 270884, izdala UE
Ljubljana. gnf-296091
Motore Primož, Naselje heroja Maroka
011, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 002124597, reg. št. 10149, izdala
UE Sevnica. gnv-296075
Muren Luka, Gorenja Gomila 022 C,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. G, H,
št. S 001622161, reg. št. 42474, izdala UE
Novo mesto. gnw-295724
Novak Srečko, Zglavnica 009, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
S 001432546, reg. št. 12634, izdala UE
Litija. gnn-296083
Osojnik Franc, Cesta III 004, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 000744532, reg. št. 71, izdala UE Velenje.
gng-295915
Ostaševski Anja, Osenjakova ulica 004,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001593941, reg. št. 182728, izdala UE
Ljubljana. gnz-295796
Otrin Matej, Krožna pot 8B, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1430737, izdala UE Vrhnika. gnc-295919
Petan Luca, Veliki Dol 6, Koprivnica,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, reg. št.
24047, izdala UE Krško. gnm-296109
Petek Rok, Ulica Tuga Vidmarja 004,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003511987, reg. št. 60923, izdala UE
Kranj. gnc-296069
Peterle Marjan, Šmartno v Rožni dolini
039 B, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003199460, reg. št. 48917, izdala
UE Celje. gno-296082
Petrov Velin, Valjavčeva ulica 010,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002060436, reg. št. 33505, izdala UE
Kranj. gnb-296070
Piršič Marjan, Medlog 016, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B, BE,
C, CE, G, H, št. S 003179834, izdala UE
Šentjur pri Celju. gne-295917
Planinšek Janko, Zgornja Hudinja 017,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C,
CE, G, H, št. S 001261656, reg. št. 29238,
izdala UE Celje. gnp-296081
Praprotnik Nina, Tržaška cesta 006,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003252312, reg. št. 278543, izdala UE
Ljubljana. gnx-296098
Predikaka Franc, Ravbelčja vas
18/b, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
F, G, H, št. S 3107544, izdala UE Koper.
gnl-296010
Rakic Goran, Cesta v Prod 009,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002143414, reg. št. 185042, izdala UE
Ljubljana. gnd-296093
Rant David, Sorška ulica 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h B, G,
H, št. S 003200812, reg. št. 60968, izdala
UE Kranj. gng-296040
Raztresen Sabina, Reška ulica 011,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001550299, reg. št. 224963, izdala UE
Ljubljana. gnu-295776
Rimc Ivo, Pot na Polšco 75, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, reg. št.
16184, izdala UE Krško. gno-296107
Ristić Saša, Cesta Maršala Tita 063,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, BE,
C, CE, G, H, št. S 001624528, izdala UE
Jesenice. gnf-295766
Robič Boštjan, Stubiška ulica 4A,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002124886, reg. št. 7745, izdala UE
Ruše. gnd-295743
Seliškar Jože, Komacova ulica 007,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000597216, reg. št. 103680, izdala UE
Ljubljana. gnq-295780
Sinanović Jasmina, Ljubljanska cesta
052, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001825612, reg. št. 263104,
izdala UE Ljubljana. gny-296097
Sitar Franc, Jurovci 10, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. A, B, G, H – vozi z očali, št.
S 2063239, izdala UE Ptuj. gnu-296051

Sitar Renata, Kvedrova cesta 005 A,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001389454, reg. št. 11720, izdala UE
Sevnica. gnn-295858
Slak Miha, Stari trg 018, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 001656544, reg. št. 11698, izdala UE
Trebnje. gnl-295910
Srnovršnik Tanja, Gorica pri Šmartnem
019, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H – vozi z očali, št. S 002226366, reg. št.
46730, izdala UE Celje. gnr-295779
Strmšek Magda, Pobrežje 41 A, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1377785, izdala UE Ptuj. gnt-296052
Stušek Dejan, Rozmanova ulica 039,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. SI 000048542, izdala UE
Koper. gnh-295864
Svetelšek Daša, Ulica Zore Majcnove
022, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001918357, reg. št. 5470, izdala
UE Ljubljana. gnx-295798
Škofic Anka, Ilovka 012, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, F, G, H – vozi
z očali, št. S 001288404, reg. št. 50094,
izdala UE Kranj. gnk-295761
Škratek Lidija, Pameče 060, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001890424, reg. št. 33665, izdala UE
Slovenj Gradec. gnw-295774
Škrjanc Marija, Britof 142, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. B, F, G, H – duplikat I.,
št. S 003088673, reg. št. 25846, izdala UE
Kranj. gnj-295762
Škulj Gregor, Iška vas 4, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, F, G, H, št.
S 001328303, reg. št. 190181, izdala UE
Ljubljana. gni-296013
Šranc Tina, Blejska Dobrava 053 H,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003532040, izdala UE Jesenice.
gne-295767
Šter Peter, Kurirska pot 006 B, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H, št.
S 000288597, reg. št. 8665, izdala UE
Kranj. gni-295763
Štravs Tomaž, Smrečnikova ulica 027,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, F,
G, H, št. S 000778834, reg. št. 11732, izdala
UE Novo mesto. gny-295922
Švalj Jože, Orehovec 7, Kostanjevica na
Krki, vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C,
CE, F, G, H, reg. št. 537, izdala UE Krško.
gnp-296106
Topolčnik Srečko, Samova ulica 8,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. B, F, G, H, št. S 1840004, izdala UE
Slovenska Bistrica. gny-296072
Trdina Nataša, Zgornje Bitnje 229, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H – vozi z
očali, št. S 003536141, reg. št. 62000, izdala
UE Kranj. gnz-296071
Trnjak Zora, Ulica Angelce Ocepkova
005, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001759833, reg. št. 146185,
izdala UE Ljubljana. gne-296092
Turk Luka, Pehačkova cesta 004,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003130732, reg. št. 9354, izdala UE
Logatec. gng-295765
Urek Anton, Pleterje 16/A, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, C, G, H, reg.
št. 11446, izdala UE Krško. gns-295753
Uršič Darja, Kajuhova ulica 7, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, izdala UE
Krško. gnv-295750
Vidrih Aleksandra, Gabrščkova ulica 091,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
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št. S 002092757, reg. št. 162961, izdala UE
Ljubljana. gnw-295799
Vozel Maja, Rozmanova ulica 002,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H – vozi z očali, št. S 003034633, reg. št.
180189, izdala UE Ljubljana. gnk-296086
Vrečar Simona, Ulica Fortunata Berganta
003, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002174791, reg. št. 16329, izdala
UE Kamnik. gnd-295918
Vrečič Anton, Sv. Ana v Slovenskih
goricah 030, Sv. Ana v Slov. goricah,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G,
H, št. S 000918313, izdala UE Lenart.
gnc-295744
Vrečko Anton, Cesta Viktorja Svetina
018, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001750190, izdala UE Jesenice.
gnc-295769
Vrhovec Janez, Pod Trško goro 41,
Novo mesto, vozniško dovoljenje – CPP, št.
SA 75761, izdala UE Kamnik. gnv-295850
Vujičić Vlado, Topniška ulica 058,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H
– voznik začetnik, št. S 003257693, reg. št.
293380, izdala UE Ljubljana. gng-295790
Zagorc Marko, Vrtača 4, Kostanjevica na
Krki, vozniško dovoljenje, kat. G, H, reg. št.
22249, izdala UE Krško. gnr-295754
Zdovc Damijan, Podhruška 008,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001583026, reg. št. 15399, izdala UE
Kamnik. gnz-295746
Žerak Gašper, Ptujska ulica 016,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001503928, reg. št. 237670, izdala UE
Ljubljana. gnf-295791
Žibert Alojz, Leskovec 32, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, reg. št.
17967, izdala UE Krško. gnu-295751

Drešček Petra, Gregorčičeva ul. 8,
Tolmin, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Nova Gorica, izdano leta 2001.
gnl-295710
Dulić Almira, Strossmayerjeva 6,
Maribor, spričevalo IV. letnika SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1999, izdano na ime
Dulić Almira. m-319
Duraković Mirela, Celjska cesta 34,
Slovenj Gradec, spričevalo o končani
I. OŠ Slovenj Gradec, izdano leta 2006.
gnl-295835
Erjavec Klavdija, Ulica Frana Kovačiča
17, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 1991, izdano na ime Erjavec Klavdija.
m-331
Erpe Jernej, Laze 13, Uršna sela, indeks,
št. 30013351, izdala FKKT v Ljubljani.
gnj-295712
Firer Maša, Hrenova 36/a, Nova Cerkev,
spričevalo 7. razreda OŠ Dobrna, izdano
leta 2006. gng-296015
Germ Gregor, Kozjak nad Pesnico 12 a,
Zgornja Kungota, spričevalo o končani OŠ
Krenovih v Zg. Kungoti, izdano leta 1996.
m-320
Gradišnik Klavdija, Šentiljska cesta 110,
Maribor, preklic spričevala za 7. razred,
OŠ Pesnica, izdano leta 2006, in 8. razred,
izdano leta 2007. m-382
Grujčić Vanja, Rogoška c. 69, Miklavž na
Dravskem polju, maturitetno spričevalo 3.
gimnazija Maribor, izdano leta 2001, izdano
na ime Grujčić Vanja. m-328
Hodžić Amela, Ulica Rudija Papeža
1, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Litiji, izdano leta
2004. gnv-295925
Horvat Dejan, Trnovska vas 39d,
Trnovska vas, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske šole Ptuj, smer
prodajalec – trgovec, izdano leta 2003.
m-365
Hozjan Monika, Perkova ulica 11,
Ljubljana-Črnuče, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje upravno administrativne šole
v Ljubljani, izdano leta 1999. gnu-295801
Hrovat Grega, Černetova ulica 5/a,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Riharda
Jakopiča v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnp-295981
Irgolič Nastja, Sp. Dobrenje 51 b,
Pesnica pri Mariboru, spričevalo 8. razreda
devetletke, OŠ Pesnica, izdano leta 2007.
m-371
Ivančič Andrej, Trnovska vas 16,
Trnovska vas, spričevalo o zaključnem
izpitu Kovinarske strojne šole Ptuj, smer
pridelovalec in obdelovalec kovin, izdano
leta 1999. m-351
Jakolič Tadeja, Mihovci 56, Cirkovce,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole –
administrator. gnp-295831
Jereb Jana, Pod vinogradi 1, Izola
– Isola, diplomo Ekonomske fakultete v
Ljubljani, izdano leta 2002. gnj-296012
Kaiser Kristina, Bistriška c. 60, Poljčane,
spričevalo I., II., III. letnika, Srednje tekstilne,
smer frizer, izdano leta 1997, 1998, 1999, v
Mariboru. m-359
Kejžar Veronika, Tovarniška cesta 14,
Zreče, spričevalo 7. razreda OŠ Zreče,
izdano leta 2006. gnc-296019
Kosmač Sava, Šlandrova cesta 2,
Moravče, indeks, št. 42000688, izdala
Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje v Ljubljani. gny-295847

Zavarovalne police preklicujejo
Adriatic Slovenica zavarovalna družba,
d.d. Koper, PE Celje, veljavnost zavarovalne
police - obrazca stroge evidence (skupaj 9):
ŽI-01 št.: 00036377, 00036378, 00036379,
00036380, 07-AOD-01 št.: 0513645, ZK št.:
1433315, PV-2 št.: 00046967, 08-AZK-01/07
št.: 1468659, 1468660. Ob-5089/08
Assistance CORIS d.o.o., Ulica bratov
Babnik 10, 1000 Ljubljana, police zdravstvenega zavarovanja v tujini z asistenco CORIS: št. police: 380020, 395195,
422931, 422957, 434025, 434034, 434035,
434050, 434056, 434057, 445493, 445496,
445498, 445500, 445510, 446444, 446449,
446453, 446460, 446463, 446467, 385038,
385046, 380250, 380254, 424326, 436723,
409288, 440156, 378669, 431324, 431326,
388841, 414078, 411671, 446320, 446321,
446322, 385871, 385872, 379261, 440628,
442376, 444366, 449317, 417971, 445128,
420822, 420840, 392321, 392322, 454942,
454943, 454944, 454945, 454946, 454947,
454948, 385711, 385712, 385713, 385714,
385715, 385716, 385717, 385718, 385719,
385720, 385721, 385722, 385723, 385724,
385725, 385726, 385727, 385728, 385729,
385730, 385731, 385732, 385733, 385734,
385735, 385736, 385737, 385738, 385739,
385740, 385401, 385402, 385403, 385404,
385405, 385406, 385407, 385408, 385409,
385410, 385411, 385412, 385413, 385414,
385415, 385416, 385417, 385418, 385419,
385420, 385421, 385422, 385423, 385424,

385425, 385426, 385427, 385428, 385429,
385430, 386588, 448202, 420072, 420086,
420087, 420088, 420089, 385631, 385683,
449520, 449525, 433837, 440222, 424481,
424482, 434403, 434409, 444618, 444621,
412705, 424703, 450654, 450672, 445201,
445202, 445203, 445204, 445205, 445206,
445207, 445208, 445209, 445210, 406066,
406067, 140599, 90393, 90412, 169001,
169002, 169003, 169004, 169005, 169006,
406068, 406069, 418208, 448763, 455904,
386935, 386937, 386938, 386947, 385606,
436013, 435234, 435235, 435236, 435237,
435258, 435259, 435260, 385931, 436999,
437000, 437001, 437002, 63430, 136219,
97801, 132844, 132859, 169007,169008,
169009, 169010, 169011, 169012, 169013,
169014, 169015, 169016, 169017, 169018,
169019, 169020, 386447, 386448, 386449,
386450, 68615, 68617, 68619, 68650,
386372, 386390, 386394, 386420, 403000,
414170, 446912, 380020, 380340, 380341,
380343, 380344, 422179, 389050–389100.
Ob-5101/08
Černe Matevž, Lackova 43c,
Maribor, zavarovalno polico, fondpolica
št. 50500010781, izdala zavarovalnica
Slovenica življenje, ponudba 20. januarja
2005. m-355
Černilogar
Romana,
Erbežnikova
20, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
40303000090, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnr-295833
Danko Natalija, Gaj nad Mariborom
62, Zgornja Kungota, zavarovalno polico,
št. 50500013982, izdala zavarovalnica KD
življenje d.d., Ljubljana. m-376
Zelinka Nada, Gorenje blato 102 /a,
Škofljica, zavarovalno polico, št. AK 427872,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica.
gnz-295846

Spričevala preklicujejo
Bajt Domen, Partizanska 47, Škofja
Loka, spričevalo 7. razreda OŠ Škofja Loka
– Mesto, izdano leta 2006. gnd-295768
Balog Ljudevit, Murska 29, Kotoriba
– Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, izdano leta 1974. gnh-295714
Baznik Nina, Cesta na Barju 44, Škofljica,
spričevalo 8. razreda OŠ Škofljica, izdano
leta 2007. gnw-296099
Botter Marko, Jakšičeva 9, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Prežihov Voranc,
izdano leta 2007. gnh-296039
Brancelj Rok, Blekova vas 17/a, Logatec,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2008. gnj-295837
Cujnik Juhart Karin, Perčeva 8, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Vide Pregarc v
Ljubljani. gnh-296014
Črnič Blaž, Češča vas 18, Novo mesto,
indeks, št. 30013935, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gng-295840
Debeljak Dušan, Medribnik 21, Cirkulane,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Maribor, smer ekon. kom.
tehnik, izdano leta 1999, izdano na ime
Debeljak Dušan. m-337
Demirović Danijel, Pot na Rakovo jelšo
315, Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda
OŠ Livada. gns-296103
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Košir Andrej, Zaklanec 3, Ljubljana,
indeks, št. 20202416, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani. gnt-295802
Kraner Dejan, Peričeva 13, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika SŠGT Maribor.
gnd-295843
Kremser Vita, V dolini 13/f, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ dr. Vita Kraigherja
v Ljubljani, izdano leta 2006. gnj-296137
Kristančič Ana, Šempas 38/c, Šempas,
spričevalo 1. letnika Umetniške gimnazije
– likovna smer v Novi Gorici, izdano leta
2007. gnk-296111
Kumer Jernej, Gregorčičeva 23, Žiri,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Gimnazije Škofja Loka, izdano leta
1998. gne-296017
Kurent Pavle, Škrljevo 1, Šentrupert,
spričevalo Kmetijska šole Novo mesto,
izdano leta 1981. gnp-296006
Likovič Miha, Miklošičeva 11/a, Celje,
spričevalo 8. razreda III. OŠ Celje, izdano
leta 2007. gnm-295809
Markovič Tijana, Volkmerjeva cesta 57,
Ptuj, indeks, št. 31230126, izdala Fakulteta
za farmacijo v Ljubljani. gnr-295804
Matjašič Aljoša, Bezena 3a, Ruše,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole Maribor, smer frizer, izdano
leta 2004. m-339
Mesarec Primož, Vičanci 27, Velika
Nedelja, spričevalo poklicne mature, Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 2005. m-350
Mesarič Anja, Pobrežje 60, Videm pri
Ptuju, spričevalo o končani OŠ dr. Franja
Žgeča Dornava, izdano leta 2004, št.
127/2004. m-321
Mlakar Anton, Pražakova ulica 16,
Ljubljana, indeks, št. 18981097, izdala FF
v Ljubljani. gnk-296136
Mlakar Maja, Na Ajdov hrib 21, Slovenska
Bistrica, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo I. gimnazije v Mariboru, izdano
leta 1992. m-330
Mohar Barbara, Vojkova cesta 73,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane v Ljubljani, izdano leta 1979, izdano
na ime Kržič Barbara. gni-296113
Mordej Ana Ida, Ulica Janeza Puharja 3,
Kranj, indeks št. 42000791, izdala Akademija
za likovno umetnost in oblikovanje.
gng-295715
Možir Andreja, Lormanje 27, Lenart
v Slov. goricah, diplomo št. 30038283,
Fakulteta za zdravstveno nego Maribor.
m-354
Napotnik Denis, Ulica Ruške čete 5,
Ruše, spričevalo 9. razreda OŠ Janka
Glazerja, Ruše, izdano leta 2007. m-383
Novak Matic, Šmartinska 218/c, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Zadobrova, izdano
leta 2006. gnv-296025
Oblak Marko, Črni Vrh 13, Polhov
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehnične elektrošole v Ljubljani,
izdano leta 1984. gnq-295805
Očkerl Albin, Počenik 14, Jakobski Dol,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, smer tesar, izdano
leta 1990, izdano na ime Očkerl Albin.
m-360
Pečnik Klavdija, Regrča vas 50/a, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih in zdravstvenih
usmeritev v Novem mestu, št. I/GII-V/421,
izdano leta 1991. gny-296022
Petelinc Barbara, Meljska cesta 57,
Maribor, spričevalo za I. letnik, Srednje šole
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za oblikovanje Maribor, smer frizer, izdano
leta 2007. m-369
Petković Denis, Topniška ulica 058A,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Bežigrad.
gnj-296037
Petrena Boris Dominik, Prežihova 19,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Strojne
poklicne šole Ptuj, smer avtomehanik,
izdano leta 2004, izdano na ime Petrena
Boris Dominik. m-336
Planinc Peter, Davča 17, Škofja Loka,
spričevalo o zaključnem izpitu SKCPŠ
Škofja Loka, izdano leta 1996. gng-295844
Podgoršek Matic, Skaručna 22, Vodice,
spričevalo 7. razreda OŠ Vodice, izdano leta
2006. gnb-295945
Pučko Blaž, Ob polju 5, Šentilj v
Slov. goricah, spričevalo o končani OŠ
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica,
izdano leta 2004. m-385
Ričko Monika, Ulica Staneta Severja
22, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
1996. m-347
Rožič Maruša, Srednjevaška ulica 107,
Škofljica, spričevalo 7. razreda OŠ Škofljica
– devetletke, izdano leta 2006. gnk-295865
Rudolf Nejc, Pokoše 36, Zgornja
Polskava, spričevalo za I. letnik SERŠ –
smer tehnična gimnazija, leta 2007. m-340
Saliaj Esat, Selnica ob Muri 192, Ceršak,
spričevalo za III. letnik Srednje trgovske šole
Maribor, smer ekonomski tehnik, izdano leta
2006. m-362
Schulaz Marino, 30. divizije 8, Portorož –
Portorose, spričevalo 3. letnika SGTŠ Izola,
izdano leta 1994. gnr-295829
Skutnik Tadeja, Borštnikova 59, Maribor,
spričevalo III. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, smer ekonomski tehnik, izdano
leta 2007. m-363
Slana Branko, Gabrc 9, Sveti Jurij ob
Ščavnici, spričevalo Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 1987. m-367
Stojnić Mladen, Drenov Grič 129 b,
Vrhnika, spričevalo 7. razreda Osnovne šole
Ivana Cankarja, Ložca 1, Vrhnika, izdano
leta 2006. gnm-296034
Šetinc Lučka, Jakopičeva cesta 25,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Trnovo,
izdano leta 2006. gno-295807
Šijan Dušan, Brezno 4, Laško, diplomo
Srednje šole tehničnih strok in osebnih
storitev Ljubljana, izdano leta 1984.
gnn-295808
Špes Aleksander, Bezenska pot 16,
Ruše, spričevali za 1. in 2. letnik, Gostinske
šole v Mariboru, smer kuhar, izdano leta
2003, 2004. m-353
Špes Andreja, Sp. Polskava 72,
Pragersko, spričevalo o končani OŠ Sp.
Polskava, izdano leta 1985, izdano na ime
Špes Andreja. m-341
Štimulak Jernej, Dobrna 31, Dobrna,
spričevalo Dobrna, izdano leta 2007.
gnx-295848
Šulek Boštjan, Hermanci 7, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 3. letnika
in zaključnega spričevala, Lesarske šole
Maribor, smer mizar, izdano leta 2005.
m-358
Šurbek Sonja, Stanovsko 68, Poljčane,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
trgovske šole Maribor, smer prodajalec,
izdano leta 1983, izdano na ime Šurbek
Sonja. m-326
Tajnšek Katja, Zgornji dol 45, Celje,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za

gostinstvo in turizem v Celju, izdano leta
2006. gnj-295841
Tajnšek Katja, Zgornji dol 45, Celje,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Celju, izdano leta
2007. gne-295842
Tašner Matej, Ličič 14, Trnovska vas,
spričevalo poklicne mature Kmetijska šole
Ptuj. gno-295707
Tramšek Klavdija, Dolnje Počehova 18,
Maribor, spričevalo o končani OŠ Pesnica,
izdano leta 1984. m-324
Tramšek Klavdija, Dolnja Počehova
18, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole Maribor, izdano leta
1987, izdano na ime Tramšek Klavdija.
m-325
Vavtar Jože, Dolenja vas pri Čatežu 14,
Velika Loka, spričevalo 2. letnika Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
gnq-296030
Velkavrh Matej, Predoslje 100, Kranj,
spričevalo o opravljeni maturi Gimnazije
Kranj, izdano leta 1999. gnm-296009
Vizjak Robert, Janževa Gora 2, Selnica
ob Dravi, diplomo SKSMŠ v Mariboru,
izdano leta 1991, smer talilec-livar. m-348
Vogrinec Bernardka, Moškanjci 89a,
Gorišnica, spričevalo za III. letnik, Srednje
trgovske šole Maribor, smer aranžerski
tehnik, izdano leta 2007. m-364
Vulovič Nataša, Janeza Puharja 10, Kranj,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije
Kranj, izdano leta 2007. gnz-296021
Založnik Tamara, Čadram 59a, Oplotnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za oblikovanje, smer frizerka, izdano leta
2006, izdano na ime Založnik Tamara.
m-370
Zečević Denis, Loka pri Framu 22 b,
Fram, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
v Mariboru, izdano leta 2008. m-356
Žibert Damjan, Mala Loka 1, Domžale,
spričevalo 1. letnika Srednje elektrotehnične
šole v Ljubljani, izdano leta 1987.
gnk-295836

Drugo preklicujejo
Amon Olga, Pristava pri Lesičnem 10,
Lesično, delovno knjižico. m-377
Andonovski Stevan, Borova vas 5,
Maribor, delovno knjižico št. 9900, izdano
leta 1997 v Mariboru. m-343
Baltnik Marjan, Gor. Nemška vas 1,
Trebnje, dovolilnico za Hrvaško za 3. države,
št. 0001387. gnk-296036
Boršič Marko, Ulica talcev 4, Rogaška
Slatina, delovno knjižico, št. reg. 26751/03,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gni-295838
Brčina Igor, Frankovo naselje 169, Škofja
Loka, delovno knjižico. gno-296032
Brumec Damjan, Sp. Brežnica 57,
Poljčane, delovno knjižico, reg. št. 9087, ser.
št. A 502006, izdala UE Slovenska Bistrica,
dne 9. 7. 2001. m-323
Budimir Željko, Partizanska cesta 59,
Maribor, potrdilo o opravljenem preizkusu
strokovnih znanj s področja trženja
investicijskih skladov, izdano 20. 10. 2006,
št. 2309. m-361
EKO d.o.o., Stanežiče 26, LjubljanaŠentvid, delovno dovoljenje št. 04244224846
z dne 4. 4. 2008, izdal Zavod RS za
zaposlovanje za delavca Kordić Omerja.
gnu-296026
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Ferčac Marino, Lesjakova 11, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 46419, izdano
1981 v Mariboru. m-345
Ferlinc Boštjan, Nebova 6, Malečnik,
delovno knjižico, reg. št. 9258, izdano 1996
v Mariboru. m-372
Frangež Blaž, Prepolje 25a, Marjeta na
Dravskem polju, vozno karto, št. 10670,
izdal Veolita transport. m-322
Gračner Zvonko, Belovo 30, Laško,
tahografsko kartico za voznika, št.
1070500001280000, izdal Cetis Celje.
gnk-296011
Hanania Bernard Vida, Zg. Senica 16,
Medvode, delovno knjižico, reg. št. 153477.
gnt-296027
Holer Boris, Jurovski dol 24s, Jurovski
Dol, delovno knjižico, št. 8477, izdala UE
Lenart. gno-295832
Horvat Rok, Ulica Staneta Severja
13, Maribor, potrdilo št. 158 – dopolnilno
strokovno usposabljanje za osebe, ki
ravnajo s hladivi, izdano 2007, v Ljubljani.
m-335
Horvat Rok, Ulica Staneta Severja
13, Maribor, potrdilo o ravnanju z ozonu
škodljivimi snovmi, št. 158/2005, izdano
2005, v Ljubljani. m-334
Hribernik Anja, Cigonca 32, Slovenska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 31210121,
izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
m-379
Jožef Maj, Radovska ulica 33, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 31220051,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnm-295834
Jurač Marko, Groharjeva 4, Kamnik,
certifikat za NPK varnostnika, izdan dne
6. 12. 2006, z oznako C1857. gnl-295810
Kastelic Hermija, OF 11, Koper –
Capodistria, dovolilnico št. 11091, veljavna
do 31. 9. 2009. gnp-295706
Kek Tomaž, Gregorčičeva 21, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 10991, izdano
1987 v Mariboru. m-378
Kološnjaj Jelena, Ulica IX. korpusa
11, Izola – Isola, študentsko izkaznico, št.
31980169, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gnn-296033
Krajner Martin, Trate 20, Zgornja Velka,
vozno karto, št. 9485, izdal Veolia transport.
m-338
Krašovec Bojan, Mrakova cesta 17,
Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 21018488,
izdala FDV v Ljubljani. gnk-295711
Kresnik Maroš, Leše 128, Prevalje,
delovno knjižico. gnq-295705
Krevh Gregor, Braslovče 71, Braslovče,
delovno knjižico. gnw-296024
Kuclar Urška, Polhov Gradec 32, Polhov
Gradec, delovno knjižico. gnr-296029
Matko Tomaž, Kaplja vas 18, Prebold,
študentsko izkaznico, št. 93506398, izdala
Fakulteta za gradbeništvo Maribor. m-332
Mautinger Alan, Opatje selo 14 b, Miren,
študentsko izkaznico, št. 93521496, izdala
Fakulteta za gradbeništvo Maribor. m-384
Merdanović
Sejad,
Zadobovška
cesta 76/b, Ljubljana, delovno knjižico.
gns-295803
Meško Jože, Volkmerjeva cesta 5, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 20990522, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnf-296141

Slana Branko, Gabrc 9, Sveti Jurij ob
Ščavnici, potrdilo o končanem tečaju maser,
Srednje zdravstvene šole Celje, izdano leta
1993. m-368
Šerbinek Igor, Smetanova 32, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 20001, izdano
2002 v Mariboru. m-333
Šijanec Kristina, Vodnikova cesta
85, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 18051178, izdala FF v Ljubljani.
gnp-295806
Šinkovec Franc, Starine 2, Otočec,
potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o
ravnanju s fitofarmacevtskimi sredstvi, št.
25942 z dne 18. 9. 2004. gnr-295704
Škarja Maja, Melikova 38, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19315704, izdala
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.
gni-296038
Šuman Srečko, Ulica Heroja Šlandra
23,
Maribor,
digitalno
kartico,
št.
1070500014012000, izdal Cetis d.d., leta
2008. m-373
Taletović Elvir, Štrekljeva ulica 24,
Maribor, digitalno kartico voznika, št.
1070500010360001. m-342
Ternovšek Brane, Maistrova 19, Šentilj
v Slov. goricah, delovno knjižico, reg.
št. 34290, izdano v Mariboru leta 1977.
m-346
Tomič Goran, Na Dobravi 15, Miklavž na
Dravskem polju, vozno karto, št. 8187, izdal
Veolia transport. m-381
U.N.E.S. d.o.o., Klaričeva ulica 15, Koper
– Capodistria, štampiljko z napisom U.N.E.S.
d.o.o. TRGOVINA IN POSREDOVANJE
KLARIČEVA 15 6000 KOPER, SLOVENIJA
B. gnf-296016
Valenčič Damjan, Topolc 24, Ilirska
Bistrica, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-00350/2004, ser.
št. 14306. gno-296007
Velički Branislav, Stolni vrh 19, Maribor,
delovno knjižico. m-344
Vignjević Milan s.p., Heroja Staneta 6,
Žalec, dovolilnice, št. 1010369, 1010370,
1010375 in 1011095. gnb-296020
Vilhar Petra, Linhartova cesta 7, Ljubljana,
spričevala 1., 2. in 3. letnika, izdala Srednja
zdravstvena šola in gimnazija Ljubljana, leta
1991, 1993 in 1994. gnl-296035
Zagožen Simona, Brodarjev trg 4,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
01000385, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnr-296004
Zejnullahu Avdyl, Aškerčeva 11, Ptuj,
delovno knjižico. gnn-296008
Zelenko Urška, Sovjak 34 a, Sveti Jurij
ob Ščavnici, delovno knjižico št. 15447,
izdano 2000 v Mariboru. m-366
Zidarič Mateja, Vrtna ulica 14, Braslovče,
študentsko izkaznico, št. 41210148,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnj-296112
Zorin Urška, Za Ljubnico 17, Ljubno ob
Savinji, delovno knjižico. gnh-295839
Žagar Anže, Vojkova cesta 87, Ljubljana,
potrdilo o uspehu 2. letnika Gimnazije
Ljubljana Šiška, izdano leta 2007.
gnp-296031
Žolnir Alen, Polički vrh 44, Jarenina,
delovno knjižico, reg. št. 4176, izdala UE
Pesnica, leta 2006. m-327

Meznarič Sebastijan, Zrkovska cesta
170, Maribor, delovno knjižico št. 12279,
izdano leta 1988 v Mariboru. m-329
Mijošek Ivo, Zgornje Negonje 4/b,
Rogaška Slatina, dijaško izkaznico, izdal
Šolski center Rogaška Slatina, št. 186379.
gnb-295770
Musič Emil, Hotedršica 65, Hotedršica,
vozno karto, št. 0703977, izdal Avrigo d.d.
Nova Gorica. gnz-295708
Od vrat do vrat d.o.o., Celovška cesta
492, Ljubljana-Šentvid, izvode licenc
Skupnosti, št. GE002454/045689 za vozila
z reg. št. KP 83-97V, KP 83-98V, KP 84-01V,
KP 84-04V, KP 84-09V, KP 84-11V, KP
84-28V in KP 84-29V. gni-295713
Omega Air d.o.o. Ljubljana, Cesta
Dolomitskega odreda 10, Ljubljana, delovno
dovoljenje, št. 04244222903, z dne 13. 3.
2008. gnx-296023
Parks 1, d.o.o., Dunajska 158, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 001810, varnostni
tehnik, izdana na ime Gregorec Ayman Vito,
izdano pri Ministrstvu za notranje zadeve.
gnq-295709
Pavalec Egon, Trnovska vas 45e,
Trnovska vas, vozno karto, št. 10826, izdal
Veolia transport. m-349
Pehan Andrej, Srebotje 26, Šentilj v Slov.
goricah, ADR certifikat za prevoz nevarnih
snovi, št. 019787. m-318
Pehlič Darko, Gosposvetska 37, Maribor,
delovno knjižico reg. št. 40496, izdano 1979
v Mariboru. m-374
Plohl Brigita, Hlapovci 13/a, Juršinci,
potrdilo o opravljeni usposobljenosti za
trgovskega poslovodjo, št. 96/2001-2 z dne
19. 4. 2001. gnl-296135
Poznič Zoran, Kamni vrh 9, Gabrovka,
delovno knjižico. gnm-296134
Pro Trade d.o.o., Kranj, Stara cesta 17,
Kranj, licenco za opravljanje mednarodnih
prevozov,
št.
GE
001820/04191.
gnd-296018
Radinović Goran, Betnavska cesta 11,
Maribor, delovno knjižico reg. št. 19327,
izdano 2001 v Mariboru. m-375
Radivojević Gordana, Cesta heroja
Šercerja 2, Šoštanj, študentsko izkaznico,
št. 21070164, izdala FDV v Ljubljani.
gnq-296005
Razboršek Samo, Zrkovska 28, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 405, izdano 1991 v
Mariboru. m-380
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, veljavnost žiga okrogle oblike s premerom 35 mm, obrobljen je
z dvema koncentričnima krogoma, v sredini
žiga je grb Republike Slovenije, v zgornjem
delu zunanjega kroga žiga je besedilo »REPUBLIKA SLOVENIJA«, v zgornjem delu prvega notranjega kroga je besedilo državnega
organa »MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE«, v spodnjem delu prvega notranjega
kroga je sedež organa »LJUBLJANA«, pod
grbom Republike Slovenije je zaporedna številka žiga »81«. Ob-5090/08
Senekovič Gregor, Gočova 15,
Sv. Trojica v Slov. goricah, študentsko
izkaznico, št. 01000911, izdala Fakulteta za
gradbeništvo Maribor. m-357
Simonič Dejan, Vintarovci 84, Destrnik,
delovno knjižico. gnq-295830
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