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Leto XVIII

Javni razpisi
Ob-5312/08
Sprememba
V javnem razpisu za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za
mikro mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 23 z dne 7. 3. 2008,
Ob-2787/08, se spremeni 6. točka Višini
sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
na naslednji način:
Okvirna višina nepovratnih sredstev v letu
2008 po tem razpisu znaša 16.576.135,72
EUR, in sicer:
– 14.089.715,36 – namenska sredstva
EU - ESRR,
– 2.486.420,36 – slovenska udeležba.
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 33001-0007/2008-7
Ob-5492/08
Popravek
V javnem razpisu o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta v letu 2008, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 9. 5. 2008,
se popravi IV. točka pri predmetu pomoči
in se glasi: »Obravnavale se bodo vloge
z investicijsko vrednostjo do 5.000,00 €
pod 1.1.«.
Občina Muta
Št. 801/08
Ob-5311/08
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo
in prehrano na podlagi 28. člena Zakona
o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS,
št. 61/06) (v nadaljnjem besedilu: zakon) in
Uredbe o koncesijah za izvajanje ribiškega
upravljanja v ribiških okoliših v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/07) (v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesij za izvajanje
ribiškega upravljanja v 67. ribiških
okoliših v Republiki Sloveniji
I. Naziv koncedenta: Republika Slovenija.
II. Naziv izvajalca javnega razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.
III. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesij za izvajanje ribiškega upravljanja
v 67. ribiških okoliših v Republiki Sloveniji
(v nadaljnjem besedilu: koncesija) določenih
v Uredbi o določitvi meja ribiških območij in
ribiških okolišev v Republiki Sloveniji (Ura-

dni list RS, št. 52/07) z upoštevanjem Uredbe o določitvi voda posebnega pomena ter
načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih
(Uradni list RS, št. 52/07) ter vseh podeljenih vodnih pravic za ribogojnice in komercialne ribnike po predpisih o vodah.
Koncesija se nanaša za vse vode spodaj
naštetih ribiških okolišev razen izločenih vod
iz ribiških okolišev kot so komercialni ribniki,
ribogojnice in vode posebnega pomena.
1. Sladkovrški ribiški okoliš: Mura od državne meje pri Ceršaku do mostu pri Tratah
s pritoki na desnem bregu,
2. Radgonski ribiški okoliš: Mura od mostu pri Tratah do broda Krog – Vučja vas;
Ščavnica od izvira do mostu pri Žihlavi; pritoki na teh odsekih,
3. Soboški ribiški okoliš: Mura – levi breg
od broda Krog – Vučja vas do bivšega broda
pri Gibini s pritoki na levem bregu; Velika
Krka, Mala Krka, Lončarovski potok in Kobiljski potok, od izvirov do državne meje; Ledava od državne meje pri Kuzmi do cestnega mostu Dobrovnik – Renkovci; Črnec do
mostu v Črenševcih; pritoki na teh odsekih,
4. Ljutomerski ribiški okoliš: Mura desni
breg od broda Krog – Vočja vas do bivšega
broda pri Gibini s pritoki na desnem bregu; Ščavnica od mostu pri Žihlavi do izliva
v Muro s pritoki,
5. Lendavski ribiški okoliš: Mura od bivšega broda pri Gibini do državne meje
s pritoki; Ledava od cestnega mostu Dobrovnik – Renkovci do izliva v Muro; Črnec
od mostu v Črenševcih do izliva v Ledavo;
Kobiljski potok od državne meje do izliva
v Ledavo; pritoki na teh odsekih,
6. Slovenjegraški ribiški okoliš: Meža
z Mislinjo od izvirov do izliva v Dravo s pritoki,
7. Dravograjski ribiški okoliš: Drava od
državne meje pri Dravogradu do jezu HE
Vuzenica, s pritoki, razen Meže,
8. Radeljski ribiški okoliš: Drava od jezu
HE Vuzenica do jezu HE Ožbalt s pritoki,
9. Ruški ribiški okoliš: Drava od jezu HE
Ožbalt do jezu HE Mariborski otok s pritoki,
10. Mariborski ribiški okoliš: Drava od
jezu HE Mariborski otok do bivšega šmartinskega broda med Dvorjanami in Staršami,
s pritoki; Reka, Slivniški, Jeseniški, Framski
in Radvanjski potok ter Miklavške vode,
11. Ptujski ribiški okoliš: Drava od bivšega šmartiskega broda med Dvorjanami
in Staršami do državne meje pri Zavrču;
Dravinja od mostu v Doleni do izliva v Dravo; Polskava od cestnega mostu Pragersko
– Sestrže do izliva v Dravinjo; Pesnica od
mostu v Gočovi do mostu pri Forminu; Štur-

movska in Pobreška studenčnica; pritoki na
teh odsekih,
12. Pesniški ribiški okoliš: Pesnica od izvira do mostu v Gočovi s pritoki,
13. Slovenjebistriški ribiški okoliš: Polskava od izvira do mostu Pragersko – Sestrže; Devina; Ložnica od izvira do izliva
v Dravinjo in Dravinja od izvira do mostu
v Makolah; pritoki na teh odsekih,
14. Dravinjski ribiški okoliš. Dravinja od
mostu v Makolah do mostu v Doleni, s pritoki, razen Ložnice,
15. Ormoški ribiški okoliš: Drava od Zavrča do državne meje pri Središču ob Dravi;
Pesnica od novega mostu v Cvetkovcih do
izliva v Dravo; pritoki na teh odsekih,
16. Jeseniški ribiški okoliš: Sava Dolinka od izvira do sotočja s Savo Bohinjko
s pritoki,
17. Bohinjski ribiški okoliš: Sava Bohinjka od izvira (Savica) do jezu v Soteski s pritoki ter Bohinjsko in Triglavska jezera,
18. Blejski ribiški okoliš: Sava Bohinjka
od jezu v Soteski do Cajhnovega jezu s pritoki ter Blejsko jezero,
19. Radovljiški ribiški okoliš: Sava Bohinjka od Cajhnovega jezu do sotočja s Savo
Dolinko ter Sava do črte: skala na desnem
bregu – potoček na levem bregu nad izlivom
Tržiške Bistrice s pritoki,
20. Tržiški ribiški okoliš: Sava od črte;
skala na desnem bregu – potoček na levem
bregu nad izlivom Tržiške Bistrice do Majdičevega jezu z dotočnim delom Majdičevega
kanala; pritoki na teh odsekih,
21. Kranjski ribiški okoliš: Sava od Majdičevega jezu do jezu HE Medvode z odtočnim delom Majdičevega kanala; pritoki
na teh odsekih,
22. Žirovski ribiški okoliš: Poljanska Sora
od izvira do jezu Barbne žage v Hotavljah
s pritoki,
23. Poljanski ribiški okoliš: Poljanska
Sora od jezu Barbne žage v Hotavljah do
mostu med jezoma v Logu pod Volbenkom
s pritoki,
24. Selški ribiški okoliš: Selška Sora od
izvira do bivšega Konjskega broda s pritoki,
25. Škofjeloški ribiški okoliš: Poljanska
Sora od mostu med jezoma v Logu pod
Volbenkom do sotočja s Selško Soro; Selška Sora od bivšega Konjskega broda do
sotočja s Poljansko Soro; Sora od sotočja
do jezu v Goričanah; pritoki na teh odsekih,
razen potoka Ločnica,
26. Medvoški ribiški okoliš: Sava od jezu
HE Medvode do mostu med Tacnom in Brodom s pritoki; Sora od jezu v Goričanah do
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izliva v Savo s pritoki; Ločnica od izvira do
izliva v Soro,
27. Črnuški ribiški okoliš: Sava od mostu
v Tacnu do izliva Ljubljanice s pritoki, razen
Kamniške Bistrice,
28. Bistriški ribiški okoliš: Kamniška Bistrica od izvira do izliva v Savo s pritoki;
Dolska mlinščica s pritoki,
29. Litijski ribiški okoliš: Sava od mostu
v Litiji do mostu v vasi Sava s pritoki,
30. Zagorski ribiški okoliš: Sava od mostu v vasi Sava do potočka pri kmetiji Prusnik (v Potioreku) s pritoki,
31. Trboveljski ribiški okoliš: Sava od
potočka pri kmetiji Prusnik v Potioreku do
levega brega potoka Ribnik (Doležalek)
s pritoki,
32. Hrastniški ribiški okoliš: Sava od levega brega potoka Ribnik (Doležalek) do
viadukta pri Suhadolu s pritoki,
33. Cerkniški ribiški okoliš: vse vode na
Blokah in v Loški dolini, vse vode Cerkniškega jezera, Rak,
34. Postojnski ribiški okoliš: Pivka od izvira do ponora v Postojnsko jamo s pritoki
in ponikalnicami,
35. Vrhniški ribiški okoliš: Unica od izvirov do poniknjenja; Logaščica s pritoki;
Ljubljanica od izvirov do mostu v Podpeči
s pritoki,
36. Barjanski ribiški okoliš: Ljubljanica od
mostu v Podpeči do zapornice pri Ambroževem trgu v Ljubljani in zapornice v Grubarjevem prekopu s pritoki, razen Gradaščice,
37. Dolomitski ribiški okoliš: Gradaščica
od izvira do izliva v Ljubljanico s pritoki,
38. Vevški ribiški okoliš: Ljubljanica od
zapornice na Amboževem trgu v Ljubljani
do izliva v Savo s pritoki; Grubarjev prekop
od zapornice do sotočja z Ljubljanico, ter
Sava od izliva Ljubljanice – desni breg do
mostu v Litiji s pritoki, razen Dolske mlinščice s pritoki,
39. Radeški ribiški okoliš: Sava od viadukta pri Suhadolu do levega brega Črnega
potoka pri izlivu nad Sevnico s pritoki, razen
Savinje; Savinja od cestnega (tretjega) mostu v Zidanem mostu do izliva v Savo,
40. Mirenski ribiški okoliš: Sava od izliva
Črnega potoka – levi breg do izliva Blanščice – desni breg s pritoki; Mirna s pritoki,
41. Brestaniški ribiški okoliš: Sava od izliva Blanščice – desni breg do bivšega turškega broda (1000 m nizvodno od jezu NEK
Krško) s pritoki,
42. Sotelski ribiški okoliš: Sotla od izvira
do vasi Orešje s pritoki,
43. Brežiški ribiški okoliš (Sava in
Krka): Sava od bivšega turškega broda
(1000 m nizvodno od jezu NEK Krško) do državne meje s pritoki; Bregana od izliva potoka
Usklopec do državne meje pri Slovenski vasi;
Sotla od vasi Orešje do državne meje; pritoki
na teh odsekih ter Krka od izliva potoka Sušica – desni breg do izliva v Savo s pritoki,
44. Zgornjesavinjski ribiški okoliš: Savinja od izvira do Kolenčevega jezu v Grušovljah s pritoki,
45. Mozirski ribiški okoliš: Savinja od Kolenčevega jezu v Grušovljah do Letuškega
mostu s pritoki,
46. Šempetrski ribiški okoliš; Savinja
od Letuškega mostu do Petrovškega mostu s pritoki, razen Pake; Ložnica do mostu
v Arji vasi,
47. Celjski ribiški okoliš; Savinja od Petrovškega mostu do viadukta v Tremerjih
s pritoki, razen Voglajne; Hudinja od izvira
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do izliva v Voglajno s pritoki; Ložnica od mostu v Arji vasi do izliva v Savinjo,
48. Laški ribiški okoliš; Savinja od viadukta v Tremerjih do cestnega mostu (tret
jega) v Zidanem mostu, s pritoki,
49. Velenjski ribiški okoliš: Paka od izvira do mostu v Prelogah s pritoki; Velenjsko
jezero; Škalsko jezero,
50. Šoštanjski ribiški okoliš: Paka od mostu v Prelogah do izliva v Savinjo s pritoki;
Šoštanjsko jezero,
51. Voglajnski ribiški okoliš: Voglajna od
izvira do izliva v Savinjo s pritoki, razen
Hudinje,
52. Grosupeljski ribiški okoliš: Grosupeljščica; Račna; Višnjica od izvira do mostu
Krška vas – Trebnja Gorica; Temenica od
izvira do mostu v Velikem Gabru; s pritoki,
53. Ribniški ribiški okoliš: Rašica, Mlince,
Bistrica in Ribnica, s pritoki,
54. Žužemberški ribiški okoliš: Krka
od izvira do jezu v Soteski s pritoki, razen  Višnjice; Višnjica od mostu Krška vas
– Trebnja Gorica do izliva v Krko s pritoki,
55. Novomeški ribiški okoliš: Krka od
jezu v Soteski do mostu v Mršeči vasi s pritoki in Temenica od mostu v Velikem Gabru
do izliva v Krko s pritoki,
56. Kostanjeviški ribiški okoliš: Krka od
mostu v Mršeči vasi do izliva potoka Sušica
– desni breg s pritoki,
57. Kočevski ribiški okoliš: Rinža; Čabranka s pritoki na levem bregu; Kolpa od
izliva Čabranke do jezu v Dolu s pritoki na
levem bregu,
58. Viniški ribiški okoliš: Kolpa od jezu
v Dolu pri Starem trgu do mostu v Žuničih
s pritoki na levem bregu,
59. Črnomaljski ribiški okoliš: Kolpa od
mostu v Žuničih do jezu v Krasincu s pritoki
na levem bregu; Lahinja od izvira do Schwei
gerjeve žage v Vranovičih s pritoki,
60. Metliški ribiški okoliš: Kolpa od jezu
v Krasincu do državne meje s pritoki na levem bregu; Lahinja od Schweigerjeve žage
v Vranovičih do izliva v Kolpo s pritoki,
61. Tolminski ribiški okoliš: Soča od izvira do desnega brega potoka Vogršček pri izlivu; Idrijca od betonskega mostu v Stopniku
do izliva v Sočo; Nadiža do državne meje;
pritoki na teh odsekih; Krnsko jezero,
62. Idrijski ribiški okoliš: Idrijca od izvira
do betonskega mostu v Stopniku s pritoki,
63. Goriški ribiški okoliš: Soča od desnega brega potoka Vogršček do državne meje;
Idrija (Brda) do državne meje s pritoki,
64. Ajdovski ribiški okoliš: Vipava od izvira do jezu v Kasovljah s pritoki,
65. Renški ribiški okoliš: Vipava od jezu
v Kasovljah do državne meje s pritoki; zadrževalnik Vogršček,
66. Ilirskobistriški ribiški okoliš: Reka od
državne meje do ponora v Škocjansko jamo
s pritoki in ponikalnicami,
67. Koprski ribiški okoliš: Rižana in
Osapska reka do državne meje s pritoki,
Dragonja s pritoki; Glinščica od izvira do
ponora s pritoki in druge vode Obalno-kraškega območja, ki se izlivajo v morje.
IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za pridobitev koncesije:
(1) Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je pravna oseba ali fizična oseba,
ki ima sedež oziroma stalno prebivališče
v Republiki Sloveniji;
– da je registriran za opravljanje dejavnosti ribištva;

– da ni proti njemu uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge odločbe;
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve do države;
– da v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa proti fizični osebi ali odgovorni
osebi pravne osebe ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njenim poslovanjem, in je
postala izvršljiva;
– da ima strokovno usposobljene delavce v ribištvu z opravljenim strokovnim
izpitom za ribiškega gospodarja, izvajalca
elektroribolova in ribiškega čuvaja, ki bodo
opravljali naloge določene s koncesijsko pogodbo in ribiškogojitvenim načrtom;
– ima ustrezen prostor za opravljanje administrativnih zadev in računalniško opremo, ki mu prek medmrežja omogoča dostop
do ribiškega katastra.
V. Obvezni dokumenti za vlogo na javni
razpis:
(1) Vlagatelj mora v vlogi na javni razpis
priložiti naslednje dokumente:
1. Navesti naziv pravne osebe ali ime
vlagatelja ter ostale podatke, ki so določeni
v prijavnem obrazcu v razpisni dokumentaciji.
2. Priložiti redni izpisek iz sodnega registra, ki ga izda pristojno okrožno sodišče in
ne sme biti starejši od 1 meseca do dneva
vložitve prijave (za pravne osebe) oziroma
potrdilo o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov, ki ga izda Davčna uprava RS ali
potrdilo o vpisu v register društev pri pristojni upravni enoti in ne sme biti starejši od 1
meseca do dneva vložitve vloge (za samostojne podjetnike).
3. Priložiti potrdilo pristojnega sodišča,
da ni proti vlagatelju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe, ki ne sme biti starejše
od 1 meseca do dneva vložitve vloge.
4. Priložiti potrdilo pristojne davčne uprave, da ima vlagatelj poravnane davke, prispevke in druge obveze dajatve državi, ki
ne sme biti starejše od 1 meseca do dneva
vložitve vloge.
5. Priložiti izjavo vlagatelja o tem, da
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
razpisa proti fizični osebi ali odgovorni osebi pravne osebe ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njenim poslovanjem, oziroma
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva.
6. Priložiti kopijo potrdila o opravljenih izpitih za strokovne delavce v ribištvu in izjave
strokovnih delavcev v ribištvu, da bodo po
podelitvi koncesije za koncesionarja opravljali delo ribiškega gospodarja, izvajalca
elektroribolova in ribiškega čuvaja.
7. Priloži izjavo vlagatelja, da razpolaga
z ustreznim prostorom za opravljanje administrativnih zadev in računalniško opremo,
ki mu prek medmrežja omogoča dostop do
ribiškega katastra.
8. Priloži izjavo vlagatelja o seznanitvi
s pogoji javnega razpisa.
9. V primeru, da vlagatelj uveljavlja prednostno pravico priloži izjavo, da uveljavlja
prednostno pravico.
(2) Dokazilo o dosedanjem ustreznem izvajanju ribiškega upravljanja vlagatelja v po-
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sameznem ribiškem okolišu izda Zavod za
ribištvo Slovenije na zahtevo Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
VI. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesija se podeli za dobo 30 let od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe.
VII. Koncesijska dajatev:
1. Če je koncesija podeljena na podlagi prednostne pravice je višina koncesijske
dajatve 10% od vrednosti razpoložljivih ribolovnih dni po posameznih ribolovnih revirjih
v ribiškem okolišu in velja tudi kot izklicna
cena za posamezen ribiški okoliš. Višina
koncesijskih dajatev za posamezne ribiške
okoliše v primeru uveljavitve prednostne
pravice so predložene v razpisni dokumentaciji in veljajo za obdobje veljavnosti ribiškogojitvenega načrta.
2. Če se koncesija ne podeli na podlagi
prednostne pravice plačuje koncesionar za
izvajanje ribolova v ribiškem okolišu letno
koncesijsko dajatev v višini kot jo je ponudil
v prijavi na javni razpis, ter se spreminja
vsako leto z letno stopnjo inflacije preteklega koledarska leta.
VIII. Prednostna pravica: zakon določa
v 70. členu, da imajo pri prvi podelitvi koncesije prednost ribiške organizacije, ki so
do javnega razpisa za podelitev koncesij
za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških
okoliših, v skladu s predpisi, samoupravnimi
sporazumi in načrti ustrezno izvajale ribiško
upravljanje v določenem ribiškem okolišu.
Prednostno pravico lahko uveljavlja ribiška
organizacija le za tisti ribiški okoliš v katerem je do sedaj izvajala ribiško upravljanje.
Uredba v 7. členu določa, da je koncesijska dajatev v primeru uveljavitve prednostne pravice hkrati tudi izklicna cena in se
izračuna na podlagi vrednosti razpoložljivih ribolovnih dni ter je določena v razpisni
dokumentaciji za vsak posamezen ribiški
okoliš posebej.
IX. Merila in izbor koncesionarja:
(1) Če se prednostna pravica ne uveljavlja, se izbira koncesionarja opravi glede na
višino ponujene koncesijske dajatve ob upoštevanju izklicne cene koncesijske dajatve.
(2) Če dva ali več vlagateljev ponudi
enako višino koncesijske dajatve se pri izbiri koncesionarja upoštevajo merila po naslednjem vrstnem redu:
1. število in vrste ribogojnih objektov
s katerimi razpolaga vlagatelj in so namenjeni vzreji vrst rib, ki so v ribiškogojitvenem
načrtu predvidene za poribljavanje ribiškega
okoliša. Prednost ima vlagatelj, ki zbere več
točk, glede na spodnji način točkovanja.
– Število ribogojnih objektov:
– en ribogojni objekt 10 točk,
– dva ribogojna objekta 20 točk,
– trije in več ribogojnih objektov 30 točk.
– Vrsta ribogojnega objekta:
– vališče 10 točk,
– vzrejališče za mladice 10 točk,
– vzrejališče za odraslo ribo 10 točk,
– vališče in vzrejališče za mladice 20
točk,
– vališče, vzrejališče za mladice in odraslo ribo 30 točk.
2. V primeru, da imata dva ali več vlagateljev enako število točk po merilu števila
in vrst ribogojnic se upošteva število strokovnih delavcev v ribištvu, v skladu s 56.
členom zakona (ribiški gospodar, izvajalec
elektroribolova, ribiški čuvaj in ribogojec),
s tem, da se točkuje vsak posamezni strokovni delavec s 5 točkami.

(3) V primeru, da imata dva ali več vlagateljev tudi na podlagi teh meril za izbor
koncesionarja enakovredno ponudbo se jih
pozove, da zvišajo ponujeno koncesijsko
dajatev.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za podelitev izvajanja ribiškega
upravljanja v 67 ribiških okoliših vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– višina koncesijske dajatve v primeru
uveljavitve prednostne pravice oziroma izklicna cena za določen ribiški okoliš,
– postopek za izbor koncesionarja,
– vzorec koncesijske pogodbe,
– obrazec vloge vsebuje:
– obrazec za prijavo,
– seznam obveznih prilog, ki jih mora
predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo, od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS do zaključka javnega
razpisa, to je do 29. avgusta 2008, na splet
nih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
XI. Rok in način prijave na javni razpis
Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo na obrazcu vloge mora vlagatelj poslati
po pošti v pisni obliki na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 58, 1000 Ljubljana ali jo osebno
vložiti v vložišču Ministrstva za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano.
Vloga je oddana pravočasno do roka,
če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena na Ministrstvo za kmetijstvo
in prehrano do vključno 29. avgusta 2008;
– poslana s priporočeno pošto do vključno 29. avgusta 2008, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu;
– oddana v vložišče (glavna pisarna Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) do vključno 29. avgusta 2008 do 12.
ure.
Pisne vloge morajo biti v zaprti ovojnici
označene z natančno oznako na sprednji
strani:
– ne odpiraj – vloga na javni razpis –
koncesija za izvajanje ribiškega upravljanja
v ribiških okoliših,
– ime ribiškega okoliša na katerega se
vloga nanaša.
Na hrbtni strani mora biti naslov vlagatelja.
Nepravočasne in nepravilno opremljene
vloge komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene vlagatelju.
XII. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog:
odpiranje vlog bo dne 4. septembra 2008 ob
9. uri, v prostorih Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana. Odpiranje vlog ni javno.
XIII. Postopek in rok za izbor koncesionarja
Izbirni postopek bo vodila strokovna komisija za ocenitev vlog na javni razpis za
podelitev koncesij (v nadaljnjem besedilu:
komisija), ki jo bo s sklepom imenoval minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Po odprtju vloge bo komisija preverjala
vloge glede popolnosti. Kolikor vloga ni popolna se vlagatelja pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je največ 15 dni
od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno
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vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne
dopolni v celoti, se zavrže. Prav tako se
zavrže tudi vloga, katere dopolnitev je bila
poslana prepozno.
Po pregledu vloge (in njene dopolnitve,
če je bila vloga dopolnjena) glede popolnosti
se izvede postopek preverjanja izpolnjevanja vstopnih pogojev popolnih vlog.
Komisija bo v roku 60 dni po poteku roka
za vložitev vlog pripraviti predlog za izbiro
koncesionarja in ga posredovala Vladi Republike Slovenije.
O izboru koncesionarja bo odločila Vlada
Republike Slovenije.
Vsi vlagatelji bodo o izboru koncesionarja obveščeni po odločitvi Vlade Republike
Slovenije.
Vlada Republike Slovenije ni zavezana
podeliti koncesije najboljšemu ali kateremukoli drugemu ponudnikom.
Odločba o izbiri koncesionarja bo odpravljena, če koncesionar v 60 dneh od njene
dokončnosti ne bo sklenil koncesijske pogodbe iz razlogov na njegovi strani.
XIV. Pooblaščena oseba za dajanje informacij: pooblaščeni osebi za dajanje informacij med razpisom sta Dušan Bravničar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-90-71, elektronski naslov:
dusan.bravnicar@gov.si in Urška Srnec,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-93-27, elektronski naslov:
urska.srnec@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 67140-7/2008

Ob-5340/08

Javni razpis
za podelitev priznanj Stanka Bloudka
za leto 2008
Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 56/94 in 91/05)
in Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št.
46/98 ter 9/06) pozivamo organe in organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez,
nacionalne in druge športne zveze, športna
društva), druge organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike
priznanj Stanka Bloudka za leto 2008.
Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za
delo in dosežke na področju športa. Odbor
za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako
leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in
deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.
A) Bloudkove nagrade se podeljujejo
za:
– izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
– vrhunski mednarodni dosežek,
– življenjsko delo v športu.
1. Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Nagrado za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa lahko prejme posameznik, športna ekipa ali druga organizacija
v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
Nagrada za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
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– deluje najmanj deset let v športu,
– z organizacijskim delom razvija množičnost ter ustvarja nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosega vidne uspehe.
2. Vrhunski mednarodni dosežek
Nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek lahko prejme posameznik ali
športna ekipa.
Nagrada za vrhunski mednarodni dosežek se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat
naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto
medaljo na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske športne
federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Nagrado za življenjsko delo v športu lahko prejme posameznik.
Nagrada za življenjsko delo v športu se
lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je v športu deloval najmanj 30 let,
– je bistveno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta športa.
B) Bloudkove plakete se podeljujejo za:
– pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa,
– pomemben tekmovalni dosežek,
– življenjsko delo v športu,
– pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
1. Pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa lahko prejme posameznik ali organizacija v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa se lahko podeli
kandidatu, ki je dosegel pomembne in v javnosti potrjene rezultate na področju organizacijskega ali strokovnega dela v športu.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju športa se podeli tudi v primeru, če je
kandidat najmanj deset let deloval v športu
in z organizacijskim delom razvijal množičnost ter ustvarjal nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosegal vidne uspehe v športu.
2. Pomemben tekmovalni dosežek
v športu
Plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu lahko prejme športnik ali
športna ekipa.
Plaketa za pomemben tekmovalni dosežek v športu se lahko podeli, če izpolnjuje
kandidat naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto
medaljo na uradnih mladinskih tekmovanjih, ki jih organizirajo svetovne ali evropske športne federacije oziroma na uradnih
mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo
Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali
evropske uradne športne federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Plaketo za življenjsko delo v športu lahko
prejme posameznik.
Plaketa za življenjsko delo v športu se
lahko podeli kandidatu, ki je:
– aktivno sodeloval v športu najmanj 20
let,
– vidno prispeval k razvoju kateregakoli
segmenta športa.
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4. Pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene panoge oziroma športa
v Sloveniji
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji lahko prejme športnik.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji se lahko
podeli, če je kandidat:
– končal svojo tekmovalno kariero,
– v svojem tekmovalnem obdobju s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k razvoju določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
Predlog za podelitev priznanja Stanka
Bloudka je potrebno predložiti na obrazcu,
ki ga zainteresirani lahko dobijo na spletnih
straneh ministrstva http://www.mss.si oziroma dvignejo na Ministrstvu za šolstvo in
šport, Direktorat za šport, Masarykova 16,
Ljubljana.
Obvezne sestavine predloga za priznanje so:
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,
2. ime in priimek, datum rojstva in naslov
kandidata za priznanje, če gre za fizično
osebo,
3. naziv in sedež kandidata za priznanje,
če gre za organizacijo,
4. podatki o že prejetih priznanjih in odlikovanjih,
5. podatki o prejemu Bloudkovega priznanja v preteklih letih,
6. vrsta predlaganega priznanja,
7. našteti dosežki oziroma uspehi z obrazložitvijo, zaradi katerih se kandidat predlaga za dobitnika Bloudkovega priznanja,
8. podpis predlagatelja in žig organizacije.
Pisni predlogi za priznanje morajo biti poslani v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana, s pripisom »za priznanja Stanka
Bloudka«, in sicer najkasneje do ponedeljka, 15. decembra 2008.
Vlagatelje prosimo, da elektronski izvod
izpolnjnega obrazca obvezno pošljejo na
e-naslov: zoran.verovnik@gov.si.
Predlagatelje obveščamo, da bomo upoštevali le predloge, ki bodo prispeli v skladu
z razpisom do predpisanega roka. Predlogi
se štejejo za pravočasne tudi v primeru, če
so bili zadnji dan predpisanega roka oddani
priporočeno na pošti.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 6036-19/2008
Ob-5341/08
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 2008 in 2009 (Uradni list RS, št.
114/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07), Zakona o izobraževanju
odraslih (Uradni list RS, št. 110/06: uradno
prečiščeno besedilo) ter Letnega programa
izobraževanja odraslih za leto 2008, sprejetega na 172. seji Vlade Republike Slovenije
dne 5. 6. 2008, objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja odraslih
v letu 2008
I. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je sofinanciranje
splošnih izobraževalnih programov v izobra-

ževanju odraslih v šolskem letu 2007/2008
in infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2008.
A) Splošno izobraževanje odraslih:
1. Izobraževanje za aktivno državljanstvo.
2. Izobraževanje odraslih s posebnimi
potrebami.
3. Izobraževanje odraslih pripadnikov
manjšin in Romov.
4. Izobraževanje starejših odraslih.
Sofinancirajo se izobraževalni programi,
ki so izvedeni v času od 1. 10. 2007 do
30. 9. 2008.
B) Infrastrukturne dejavnosti v izobraževanju odraslih:
1. Koordinacija prireditev v Tednu vseživ
ljenjskega učenja (TVU).
2. Prireditve v Tednu vseživljenjskega
učenja (TVU).
Sofinancirajo se infrastrukturne dejavnosti, ki so izvedene v letu 2008.
II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se
dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa,
je 210.000 EUR (Izobraževanje za aktivno
državljanstvo: 25.000 EUR, Izobraževanje
odraslih s posebnimi potrebami: 42.000
EUR, Izobraževanje odraslih pripadnikov
manjšin in Romov: 17.000 EUR, Izobraževanje starejših odraslih: 84.000 EUR, Teden
vseživljenjskega učenja: 42.000 EUR). Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 7229 – dejavnost izobraževanja odraslih,
konto 4102 (subvencije privatnim podjetjem
in zasebnikom), konto 4120 (tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam),
konto 4133 (tekoči transferi v javne zavode)
in konto 4130 (druge ravni države).
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vsi prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje,
ki so določeni s tem javnim razpisom.
1. Na razpis za financiranje se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji za izobraževalno
dejavnost, drugo izobraževanje. Prijavitelji
morajo priložiti fotokopijo izpisa iz sodnega
registra, ki ni starejši od šestih mesecev.
Prijavitelji, za katere vpis v sodni register ni
predviden, priložijo temeljni akt, ki dokazuje
dejavnost izobraževanja.
2. Prijavitelji za izobraževalne programe:
Izobraževanje za aktivno državljanstvo, Izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami,
Izobraževanje odraslih pripadnikov manjšin
in Romov, Izobraževanje starejših odraslih
(točke A1, A2, A3 in A4), morajo prijavi na
razpis, če izobraževanja ne bodo izvajali po
izobraževalnih programih, ki jih je sprejel
za to pristojni organ, priložiti izobraževalni
program, ki ga nameravajo izvajati.
V izobraževalnem programu morajo biti
navedeni:
– ime programa,
– ciljne skupine oziroma pogoji za vključitev,
– cilji,
– predmetnik ali tematski sklopi oziroma
teme,
– podrobnejša vsebina,
– obseg izobraževanja v urah (teoretični
in praktični del),
– podatki o izvajalcih (ime in priimek, stopnja in vrsta izobrazbe, reference),
– načini izvedbe (organizirano izobraževalno delo, medijsko podprte izobraževalne
oblike, zaokrožen cikel različnih krajših predavanj, javne tribune, učne delavnice ipd.),
– kraj izvedbe.
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Pogoj za sofinanciranje je, da program
traja najmanj 24 ur.
3. Prijavitelji za infrastrukturne dejavnosti (točke B1 in B2) morajo prijavi na razpis
priložiti načrt izvedbe z opredeljenimi:
– cilji dejavnosti,
– skupnim številom prireditev,
– inovativnostjo vsebin in pristopov,
– ciljnimi skupinami,
– odgovornimi nosilci in izvajalci.
Koordinatorji prireditev TVU (točka B1)
morajo v načrtu izvedbe dodatno navesti
še:
– skupno
število
in
seznam
(pod)izvajalcev TVU, ki so jih koordinirali,
– skupno število in naziv morebitnih
skupnih prireditev in drugih akcij,
– ukrepe za usklajeno medijsko in vizualno promocijo.
Ministrstvo za šolstvo in šport ne bo
upoštevalo morebitnih prijav javnih zavodov, ki opravljajo razvojno in svetovalno delo
v vzgoji in izobraževanju; Zveze ljudskih univerz Slovenije in drugih javnih zavodov za
izobraževanje odraslih za tiste izobraževalne programe in infrastrukturne dejavnosti, ki
jih ministrstvo sofinancira na podlagi letnih
načrtov in neposrednih pogodb; prijav, povezanih z izobraževanjem brezposelnih oseb
in prijav, povezanih z izpopolnjevanjem in
usposabljanjem strokovnih delavcev, ki delajo v vzgoji in izobraževanju.
IV. Merila za izbor prejemnikov
Ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev se
posamezne prijave izvajalcev s področij:
A1: Izobraževanje za aktivni državljanstvo,
A2: Izobraževanje odraslih s posebnimi
potrebami in
A3: Izobraževanje odraslih pripadnikov
manjšin in Romov
ocenjujejo po merilih iz naslednje preglednice:
1.

2.
3.
4.

Merila
Izvajanje v regiji z manjšo
izobraževalno ponudbo (prekmurska,
dolenjska, goriška, notranjska,
kraško-obalna)
Z izjavo dokumentiran interes
lokalnega okolja
Z izjavo dokumentirano
sofinanciranje programov
Inovativnost

Posamezna merila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Izbranih in sofinanciranih bo 60 najbolje ocenjenih programov s področja izobraževanja za aktivno državljanstvo (A1), 50
najbolje ocenjenih programov s področja izobraževanja odraslih s posebnimi potrebami (A2) in 20 najbolje ocenjenih programov
s področja izobraževanja odraslih pripadnikov manjšin in Romov (A3).
A4: Izobraževanje starejših odraslih
Ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev za
področja:
– izobraževalni programi s področja jezikovnega izobraževanja,
– izobraževalni programi s področja
družboslovnih ved in ohranjanja kulturne
dediščine,
– izobraževalni programi s področja
s področja zdravega načina življenja in varovanja okolja,
– izobraževalni programi s področja
medgeneracijskega sožitja in interkulturnih
kompetenc
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se programi ocenjujejo po merilih iz naslednje preglednice:
Merila
1. Izvajanje v regiji z manjšo
izobraževalno ponudbo (prekmurska,
dolenjska, goriška, notranjska,
kraško-obalna)
2. Z izjavo dokumentiran interes
lokalnega okolja
3. Z izjavo dokumentirano
sofinanciranje programov
4. Inovativnost
Posamezna merila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Izbranih in sofinanciranih bo 200 najbolje
ocenjenih programov.
B1: Koordinacija prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja (TVU):
Izbranih bo 20 koordinatorjev TVU, ki
bodo razvrščeni v dva tarifna razreda glede
na število sodelujočih institucij in izvedenih
prireditev. V 1. razred bodo razvrščeni tisti
koordinatorji, ki so v prireditve TVU pritegnili
30 ali več sodelujočih institucij in izpeljali
nad 50 prireditev. V 2. razred bodo razvrščeni tisti koordinatorji, ki so v prireditve TVU
pritegnili od 10 do 30 sodelujočih institucij
in izpeljali od 10 do 49 prireditev.
1. razred
2. razred

30 ali več
podizvajalcev
Od 10 do 29
podizvajalcev

Nad 50
prireditev
Od 10 do 49
prireditev

Za razvrstitev v določen tarifni razred
morata biti kumulativno izpolnjena oba pogoja. V primeru, da je izpolnjen samo en pogoj, se koordinator razporedi v nižji razred.
Višina sofinanciranja je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
B2: Prireditve v Tednu vseživljenjskega
učenja:
Izbranih bo 25 izvajalcev TVU, ki bodo
razvrščeni v dva tarifna razreda glede na
število izvedenih prireditev. V 1. razred
bodo razvrščeni tisti izvajalci, ki so organizirali 30 ali več prireditev. V 2. razred bodo
razvrščeni tisti izvajalci, ki so organizirali
od 10 do 29 prireditev. Višina sofinanciranja je podrobneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
1. razred
2. razred

30 ali več prireditev
od 10 do 29 prireditev

Ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev se
posamezne prijave koordinatorjev prireditev TVU (B1) in izvajalcev prireditev TVU
(B2) ocenjujejo po merilih iz naslednje pre
glednice:
Merila
1. Izvajanje v regiji z manjšo
izobraževalno ponudbo (prekmurska,
dolenjska, goriška, notranjska,
kraško-obalna)
2. Z izjavo dokumentiran interes
lokalnega okolja
3. Z izjavo dokumentirano
sofinanciranje programov
4. Inovativnost vsebin
5. Vključenost različnih ciljnih skupin
6. Vključenost različnih oblik učenja
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V. Rok in način prijave na javni razpis:
prijave morajo biti poslane na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za izobraževanje odraslih, p.p. 104, 1001 Ljubljana,
in sicer najkasneje do 11. julija 2008. Šteje
se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Prijava za sofinanciranje izobraževanja
odraslih mora biti predložena v zaprti ovojnici z označenim imenom in naslovom prijavitelja ter vidno označbo »Ne odpiraj – javni
razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2008«. Prijave, ki ne bodo oddane na zgoraj predpisan način, se ne bodo
odpirale in bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja
bodo izločene tudi vse prijave, ki ne bodo
oddane na predpisanih obrazcih.
VI. Odpiranje prijav in rok za obveščanje
o izidu razpisa: komisija bo pričela z odpiranjem prijav 14. julija 2008. Odpiranje
bo predvidoma končano do 18. julija 2008.
V skladu s tretjim odstavkom 220. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije odpiranje prijav
ne bo javno. Prijavitelji bodo o izboru pisno
obveščeni v 60 dneh po preteku roka za
prijavo.
VII. Razpisna dokumentacija: javni razpis in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani ministrstva: http://www.
mss.gov.si. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo v sektorju za izobraževanje odraslih MŠŠ pri Marini Horvat (01/400-54-42).
Razpisno dokumentacijo in obrazce za prijavo na javni razpis lahko izvajalci dobijo tudi
v tajništvu sektorja za izobraževanje odraslih, Masarykova 16, III. nadstropje, soba
339, pri Marini Horvat (01/400-54-42), vsak
delovni dan med 9. in 14. uro.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-115/2008/9
Ob-5511/08
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07),
objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvajanje programov za vzpodbujanje
medkulturnega dialoga z državljani
tretjih držav ter izdelavo dveh
raziskav, in sicer s področja družbene
vključenosti tujcev v RS in analize
politik vključevanja v EU, financiran
iz sredstev Evropskega sklada za
vključevanje državljanov tretjih držav in
sredstev Ministrstva za notranje zadeve
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana
2. Podatki o predmetu javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje
programov za vzpodbujanje medkulturnega
dialoga z državljani tretjih držav ter izdelava
dveh raziskav, in sicer s področja družbene
vključenosti tujcev v RS in analize politik
vključevanja v EU, in sicer obsega naslednja sklopa in podsklopa:
Sklop 1: Financiranje programov, ki bodo
vzpodbujali medkulturni dialog z državljani
tretjih držav na različnih področjih vsakdanjega življenja
Programi morajo temeljiti zlasti na:
– sodelovanju med različnimi kulturami
in narodnimi identitetami;
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– vzpodbujanju tolerantnega in spoštljivega odnosa do kulturnih razlik;
– osveščanju o pomembnosti medkulturnega dialoga;
– spoznavanju različnih kultur;
– promociji etnične raznolikosti.
Izbranih je lahko več prijaviteljev.
Obveznosti prijavitelja-izvajalca:
– Izvajalec programa bo dolžan projekt
izvajati kvalitetno in v skladu s cilji programa.
– Izvajalec ne bo smel brez predhodnega
soglasja naročnika izvajati programa v drugačnem obsegu ali vsebini od dogovorjene.
V primeru morebitnih sprememb oziroma
dopolnitev projekta bo moral pridobiti soglasje naročnika.
– Izvajalec programa bo moral pri informiranju javnosti v zvezi z izvajanjem programa ustrezno predstaviti vlogo naročnika ter
prav tako navesti, da se program sofinancira
iz sredstev Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav.
– Izvajalec bo moral naročniku posredovati začetno (30. 9. 2008), vmesno (31. 10.
2008) in končno poročilo (30. 11. 2008).
– Izvajalec bo moral v času izvajanja programa v skladu s strokovnimi normami in
zahtevami programa voditi delovno dokumentacijo o poteku programa.
– Financerja imata pravico do vpogleda
v program z vidika doseganja programskih
ciljev in z vidika namembnosti trošenja pogodbeno določenih finančnih sredstev.
Pogodba se bo sklepala do 30. 11.
2008.
Sklop 2: Izdelava dveh raziskav, katerih zaključki bodo podlaga za oblikovanje
učinkovite sistemske ureditve in ukrepov za
vključevanje tujcev, državljanov tretjih držav
Podsklop 2.1: Analiza družbene vključenosti tujcev
Analiza mora obsegati zlasti:
– analizo demografske strukture tujcev,
kot so spol, starost, država izvora, stopnja
izobrazbe, poklic, zaposlenost, razlog bivanja ipd.;
– analizo potreb in težav, s katerimi se
soočajo tujci;
– analizo odnosa državljanov Republike
Slovenije do tujcev.
Za ta podsklop bo izbran en prijavitelj.
Obveznosti prijavitelja-izvajalca:
– Izvajalec programa bo dolžan program izvajati kvalitetno in v skladu s cilji
programa.
– Izvajalec ne bo smel brez predhodnega
soglasja naročnika izvajati programa v drugačnem obsegu ali vsebini od dogovorjene.
V primeru morebitnih sprememb oziroma
dopolnitev programa bo moral pridobiti soglasje naročnika.
– Izvajalec programa bo moral pri informiranju javnosti v zvezi z izvajanjem programa ustrezno predstaviti vlogo naročnika ter
prav tako navesti, da se program sofinancira
iz sredstev Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav.
– Izvajalec bo moral naročniku posredovati začetno (30. 11. 2008), vmesno (30. 4.
2009) in končno poročilo (30. 9. 2009).
– Izvajalec bo moral posredovati analizo
skupaj z zaključnim poročilom v pisni obliki,
analizo pa tudi v elektronski obliki (z navedbami, da je program sofinanciran iz sredstev
Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav).
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– Izvajalec bo moral pripraviti povzetek
analize (z navedbami, da je program sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada
za vključevanje državljanov tretjih držav)
v slovenskem (1 stran) in angleškem jeziku
(1 stran).
– Izvajalec bo moral pripraviti ustrezno
javno predstavitev analize.
– Izvajalec bo moral v času izvajanja
projekta v skladu s strokovnimi normami in
zahtevami programa voditi delovno dokumentacijo o poteku programa.
– Financerja imata pravico do vpogleda
v programa z vidika doseganja programskih ciljev in z vidika namembnosti trošenja
pogodbeno določenih finančnih sredstev.
– Izvajalec bo brezplačno prenesel na
financerja vse materialne avtorske pravice,
ki nastanejo kot posledica izvedbe projekta
in to izključno v neomejenem obsegu in za
ves čas njihovega trajanja, razen moralne
avtorske pravice, ki ostane avtorjem.
Pogodba se bo sklepala do 30. 9.
2009.
Podsklop 2.2: Primerjalna analiza politik
vključevanja državljanov tretjih držav v državah članicah Evropske unije
Analiza mora obsegati zlasti:
– analizo sistemskih in normativnih ureditev področja vključevanja tujcev primerljivih držav članic EU;
– analiza najboljših praks na področju
vključevanja tujcev v državah članicah
EU.
Za ta podsklop bo izbran en prijavitelj.
Obveznosti prijavitelja-izvajalca:
– Izvajalec programa bo dolžan program izvajati kvalitetno in v skladu s cilji
programa.
– Izvajalec ne bo smel brez predhodnega soglasja naročnika izvajati programa
v drugačnem obsegu ali vsebini od dogovorjene. V primeru morebitnih sprememb
oziroma dopolnitev programa bo moral pridobiti soglasje naročnika.
– Izvajalec programa bo moral pri informiranju javnosti v zvezi z izvajanjem programa ustrezno predstaviti vlogo naročnika
ter prav tako navesti, da se program sofinancira iz sredstev Evropskega sklada za
vključevanje državljanov tretjih držav.
– Izvajalec bo moral naročniku posredovati začetno (30. 9. 2008), vmesno (31. 10.
2008) in končno poročilo (30. 11. 2008).
– Izvajalec bo moral posredovati analizo skupaj z zaključnim poročilom v pisni
obliki, analizo pa tudi v elektronski obliki (z
navedbami, da je program sofinanciran iz
sredstev Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav).
– Izvajalec bo moral pripraviti povzetek
analize (z navedbami, da je program sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada
za vključevanje državljanov tretjih držav)
v slovenskem (1 stran) in angleškem jeziku
(1 stran).
– Izvajalec bo moral pripraviti ustrezno
javno predstavitev analize.
– Izvajalec bo moral v času izvajanja
projekta v skladu s strokovnimi normami in
zahtevami programa voditi delovno dokumentacijo o poteku programa.
– Financerja imata pravico do vpogleda
v programa z vidika doseganja programskih ciljev in z vidika namembnosti trošenja
pogodbeno določenih finančnih sredstev.
– Izvajalec bo brezplačno prenesel na
financerja vse materialne avtorske pravice,

ki nastanejo kot posledica izvedbe projekta
in to izključno v neomejenem obsegu in za
ves čas njihovega trajanja, razen moralne
avtorske pravice, ki ostane avtorjem.
Pogodba se bo sklepala do 30. 11.
2008.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis:
a) na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem
pristojnem organu;
b) programi/projekti se morajo izvajati po
načelu nepridobitnosti;
c) programi/projekti morajo imeti realno
postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika;
d) posamezna vloga na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije;
e) programi/projekti se ne smejo izvajati
kot del drugih, s strani naročnika že sofinanciranih programov.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga zavrže.
4. Obvezna vsebina vloge:
– izpolnjen Obrazec vloge;
– podpisana in žigosana Splošna izjava
prijavitelja programa;
– izpolnjeno Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc;
– podpisana in žigosana Izjava prijavitelja programa – DDV, glede upravičenosti do
odbitka vstopnega DDV;
– pravilno izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi
podatki;
– podpisan, parafiran in žigosan Vzorec
pogodbe ter izpolnjena, žigosana in podpisana priloga k pogodbi št. 2.
V primeru, da prijavitelj v vlogi ne bo
predložil vseh zgoraj navedenih dokazil in
izpolnjenih obrazcev iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo njegova vloga formalno nepopolna, ga bo naročnik pozval
k dopolnitvi vloge. V primeru, da prijavitelj
v postavljenem roku vloge ne bo dopolnil,
bo naročnik vlogo izločil iz nadaljnjega postopka izbire.
5. Obvezna oblika vloge
Vloga se sestavi tako, da prijavitelj vpiše
zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.
Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem
ali zaprtem ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan.
Prijavitelj na ovitek vloge nalepi izpolnjen
obrazec prijave iz priloge št. IV/6 razpisne
dokumentacije.
Vsak posamezni program je potrebno,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v posebni kuverti, označeni na način,
kot je predpisan. Prijavitelj, ki prijavlja več
različnih programov, mora vsak program
predložiti v posebni kuverti.
Nepravilno označene vloge bodo vrnjene
prijaviteljem neodprte.
6. Merila za izbor programov
Posamezni programi bodo ocenjeni na
podlagi izpolnjevanja kriterijev oziroma
meril ob primerjavi istovrstnih programov.
Programi lahko po posameznem kriteriju
prejmejo število točk, kot je razvidno v nadaljevanju. Ob delnem izpolnjevanju posameznega kriterija se dodeli le polovica
maksimalnega števila točk za posamezen
kriterij.
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Maksimalno
število točk

Kriteriji za sklop 1
Razsežnost programa
– širina ciljne skupine, ki ji je program namenjen;
– število neposrednih udeležencev pri programu;
– geografska razpršenost izvajanja programa;
– razdelana časovna opredelitev izvajanja programa;
– predvidena dostopnost programa javnosti.
Cilji programa
– program ima jasno opredeljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa;
– cilji so opredeljeni z ustreznimi kazalniki;
– uporabniki programa so jasno opredeljeni;
– strokovna ravnanja in druge aktivnosti za doseganje ciljev programa so jasno opredeljeni.
Izvajalci programa
– število izvajalcev in strokovna usposobljenost izvajalcev;
– reference organizacije, izvajalcev in sodelavcev projekta;
– dosedanji dosežki na področju spodbujanja medkulturnega dialoga.

10

8

6
Skupaj:

24

Minimalno število točk, da se program izbere:

19

Izbrani bodo tisti programi, ki bodo dosegli najmanj 19 točk od maksimalnega števila
24-ih točk.
Zap.
št.
1.

2.

3.

Maksimalno
število točk

Kriteriji za posklop 2.1
Vsebinska konstrukcija projekta
– metodologija pridobivanja podatkov in obseg raziskave;
– geografska razsežnost izvajanja raziskave;
– jasna časovna opredelitev izvajanja programa;
– poznavanje problematike.
Izvajalec projekta
– dosedanji raziskovalni dosežki izvajalca in organizacije na področju migracij;
– reference organizacije, izvajalcev in sodelavcev projekta;
– število izvajalcev in strokovna usposobljenost izvajalcev.
Vrednost programa
maksimalno število točk prejme program z najnižjo vrednostjo, ostali programi pa procentualno manjše
število točk, glede na odstopanje od najnižje vrednosti programa, pri čemer program ne more prejeti manj
kot 0 točk.

15

12

3

Skupaj:

30

Minimalno število točk, da se program izbere:

25

Izbran bo en prijavitelj, katerega program
bo dosegel največje število točk, pri čemer
mora izbrani program doseči najmanj 25
točk. V primeru enakega števila zbranih točk
dveh ali več programov, bo izbran prijavitelj
z najnižjo vrednostjo programa.
Zap.
št.
1.

2.

3.

Maksimalno
število točk

Kriteriji za podsklop 2.2
Vsebinska konstrukcija projekta
– obseg raziskave (število analiziranih primerljivih držav, primerov dobre prakse ter področij vključevanja
tujcev);
– obseg in kvaliteta virov in podatkovnih baz, ki jih izvajalec namerava uporabiti;
– jasno opredeljena strokovna ravnanja za dosego ciljev projekta.
Izvajalec projekta
– dosedanji raziskovalni dosežki izvajalca in organizacije na področju migracij in analize politik;
– reference organizacije, izvajalcev in sodelavcev projekta;
– število izvajalcev in strokovna usposobljenost izvajalcev.
Vrednost programa
maksimalno število točk prejme program z najnižjo vrednostjo, ostali programi pa procentualno manjše
število točk, glede na odstopanje od najnižje vrednosti programa, pri čemer program ne more prejeti manj
kot 0 točk.

12

12

3

Skupaj:

27

Minimalno število točk, da se program izbere:

22
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Izbran bo en prijavitelj, katerega program
bo dosegel največje število točk, pri čemer
mora izbrani program doseči najmanj 22
točk. V primeru enakega števila zbranih točk
dveh ali več programov, bo izbran prijavitelj
z najnižjo vrednostjo programa.
7. Izločitveni razlogi
Prijavitelj programa bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire v naslednjih primerih:
– kolikor je zoper prijavitelja uveden oziroma je prijavitelj v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku
likvidacije;
– kolikor je bil prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik (kolikor gre za pravno osebo)
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99,
40/04, 37/05, 17/06). Navedena izjava se
nanaša na prijavitelja kot pravno osebo in
na vse fizične osebe, ki so pooblaščene za
zastopanje, odločanje ali nadzor nad prijaviteljem (kolikor gre za pravno osebo);
– kolikor prijavitelj nima poravnanih davkov, prispevkov ali drugih obveznih dajatev
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
– kolikor je prijavitelj za namen izvajanja programa že prejel pomoč kateregakoli
drugega organa oziroma institucije Evropske unije;
– kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v vlogi navedel napačne ali zavajajoče podatke;
– kolikor je prijavitelj interesno povezan
z naročnikom, in sicer v smislu Kodeksa
ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št.
8/01), ter kolikor je prijavitelj ali oseba, ki
je pri njem zaposlena interesno povezana
s predsednikom ali članom izbirne komisije
pri naročniku, in sicer v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni
vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega
kolena), zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska
zveza že prenehala, ali izvenzakonski skup
nosti.
Zgoraj navedeni izločitveni razlogi se
lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po
opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan sklep o izbiri izvajalca, ter po sklenitvi
pogodbe.
V primeru, da se ugotovi obstoj enega
ali več izločitvenih razlogov po izdaji sklepa
o izbiri, se sklep razveljavi.
V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali
več izključitvenih razlogov po sklenitvi pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe.
Vloga bo v postopku analize izločena
tudi v primeru, da le-ta ne bo izpolnjevala
vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.
8. Način financiranja
8.1 Prijavitelji programov lahko s strani
naročnika prejmejo sredstva v višini 100%
vseh predvidenih odhodkov programa, in
sicer se financira 75% iz sredstev Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih
držav ter 25% iz proračuna RS.
8.2 Financirani bodo stroški, ki so izključno vezani na izvajanje programa, in sicer:
8.2.1. Stroški dela izvajalcev (plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost ter
drugi izdatki):
– redno zaposleni;
– podjemne pogodbe;
– avtorske pogodbe;
– drugo.
Stroški dela izvajalcev ne smejo presegati tistih, ki jih izvajalec običajno prejema,
urna postavka pa ne sme biti višja od urne
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postavke, ki se običajno zaračunava na
zadevnem področju. Dajatve, davki in prispevki, ki izhajajo iz programa, predstavljajo
upravičene stroške le, če jih dejansko in dokončno nosi izbrani prijavitelj programa.
Stroški dela izvajalcev programa, ki so
javni uslužbenci, so upravičeni le, če iz
pravnega naslova, ki je podlaga za njihovo
vključitev v program, jasno izhajajo obseg
in obdobje vključitve v program ter višina
plačila za delo na programu.
8.2.2 Materialni stroški:
– potni stroški, povezani z izvajanjem
programa, so upravičeni na podlagi dejansko nastalih stroškov;
– stroški tiska, izdajanja publikacij in
oglaševalski stroški;
– stroški, povezani z izvedbo seminarjev,
delavnic, okroglih miz, konferenc;
– drugo.
Stroški nakupa opreme so upravičeni
le v višini deleža amortizacije predmeta, ki
ustreza trajanju programa.
8.2.3 Posredni upravičeni stroški (režijski
in administrativni stroški, ki zagotavljajo delovanje izvajalca: npr. PTT storitve, stroški
telekomunikacij, dobava elektrike za pisarne, pisarniški material, najemnina za prostore, v katerih izvajalec programa opravlja
redno dejavnost, računovodske storitve in
drugo) bodo financirani v maksimalni višini
20% od skupne vrednosti stroškov dela izvajalcev in materialnih stroškov.
Predmetni stroški so upravičeni, če se ne
morejo neposredno zaračunati.
8.3. Med samim izvajanjem programa,
naročnik pri materialnih stroških dovoljuje
10% odstopanje med posameznimi vrstami
stroškov znotraj skupine materialnih stroškov, ob tem, da skupna vrednost sredstev
za materialne stroške, navedena v vlogi in
kasneje v pogodbi, ne sme biti presežena.
Naročnik dovoljuje 10% odstopanje, opisano v prejšnjem odstavku, tudi pri stroških
dela izvajalcev programa.
8.4 Pogoji za upravičenost stroškov:
– stroški morajo biti izključno vezani na
izvajanje programa, predvideni morajo biti
v pogodbi ter skladni z načeli dobrega finančnega poslovodenja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti
(npr. stroški za izvajalce programov, povezani z upravljanjem in izvajanjem projektov,
morajo biti sorazmerni z velikostjo projekta
itd.);
– stroški morajo med izvedbo projekta
dejansko nastati in ustrezati plačilom prijavitelja;
– stroški morajo biti zabeleženi v računovodski evidenci ali davčni dokumentaciji
prijavitelja ter morajo biti določljivi in nadzorovani s strani prijavitelja;
– strošek mora nastati na ozemlju Republike Slovenije.
8.5 Stroški, ki ne bodo financirani:
– davki, vključno s tistim delom DDV, ki
ga prijavitelj dobi povrnjenega;
– DDV ne predstavlja upravičenega izdatka, razen, če ga dejansko in dokončno
nosi končni prejemnik financiranja. DDV, ki
je na kakršenkoli način vračljiv, se ne šteje
za upravičen strošek, tudi če končnemu prejemniku financiranja dejansko ni povrnjen;
– donos kapitala, dolgovi in stroški servisiranja dolga, devizne provizije in izgube,
negativne obresti, plačilo dolgovanih obresti, denarne kazni, stroški sodnih postopkov,
izgube zaradi nihanja menjalnih tečajev, zamudne obresti;

– stroški za reprezentanco izključno za
izvajalce programa niso upravičeni. Kot
upravičeni stroški se štejejo le stroški za
običajno pogostitev na družabnih dogodkih,
ki so izključno povezani z izvajanjem programa;
– stroški, ki so nastali v okviru drugega
programa;
– nagrade, darila;
– delo prostovoljcev;
– stroški, ki so nastali pri pripravi predloga programa;
– stroški, ki niso neposredno povezani
z izvajanjem programa;
– prekomerni in nepotrebni izdatki.
8.6 Hranjenje dokumentacije: izbrani prijavitelj mora finančno-računovodsko dokumentacijo in ostale dokumente, s katerimi
izkazuje stroške projekta (prejete račune,
potrdila, druga dokazila o plačilu ali računovodske listine z enakovredno dokazno
vrednostjo), hraniti še 5 let po zaključku
programa na svojem sedežu. Izbrani prijavitelj mora imeti ločen računovodski sistem za
program ali ustrezen sistem knjiženja (analitika) za vse stroške in transakcije, povezane
s programom.
8.7 V primeru, da razpisana sredstva
ne bodo zadostovala za financiranje vseh
izbranih programov, bodo izbrani programi
financirani v enako znižanem odstotku. V takem primeru bodo izbrani prijavitelji pred izdajo sklepov o izboru izvajalcev programov
pozvani, da predložijo popravljeno »finančno konstrukcijo izvajanja programa« (IV. del,
priloga št. IV/4) in po potrebi »opis programa« (IV. del, priloga št. IV/4).
V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni
od prejema poziva na predložitev popravljene finančne konstrukcije izvajanja programa
oziroma opisa programa nanj ne bo odzval,
bo izločen iz nadaljnjega postopka.
8.8 Financirani bodo le tisti odhodki, ki
bodo navedeni v finančni konstrukciji izvajanja programa, in sicer do navedene višine.
V primeru, da bo prijavitelj v finančni konstrukciji izvajanja programa navedel stroške,
ki jih naročnik v skladu s točko 3.5 (III. del:
opis predmeta javnega razpisa) ne financira, oziroma bo finančna konstrukcija izvajanja programa nepopolna ali nepravilna, ter
v primeru, da bodo v finančni konstrukciji
ugotovljene računske napake, bo naročnik
prijavitelja pozval k dopolnitvi finančne konstrukcije izvajanja programa.
V primeru, da prijavitelj pomanjkljivosti
oziroma nepravilnosti v finančni konstrukciji
izvajanja programa v postavljenem roku ne
bo odpravil, bo njegova vloga izločena iz
nadaljnjega postopka izbire.
8.9 V primeru, da bodo izvajalci programov izvedli program v zmanjšanem obsegu,
bo naročnik delež financiranja sorazmerno
znižal.
8.10 Izplačilo sredstev
Prijaviteljem, katerih programi bodo izbrani, bodo sredstva izplačana v treh obrokih
v obdobju izvajanja programa, po predhodni
predložitvi poročil o izvajanju programa in
finančnih poročil, in sicer:
– 30 odstotkov vrednosti po predložitvi
začetnega poročila,
– 30 odstotkov vrednosti po predložitvi
vmesnega poročila,
– 40 odstotkov vrednosti projekta po predložitvi končnega poročila in analize.
9. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
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Okvirna višina sredstev za predmetni
javni razpis znaša:
– za sklop 1: 70.000 EUR,
– za sklop 2: 100.000 EUR, in sicer:
– podsklop 2.1: 80.000 EUR,
– podsklop 2.2: 20.000 EUR.
10. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: izvajanje programov se
mora zaključiti najkasneje do 30. 11. 2008
za sklop 1 in podsklop 2.2 oziroma najkasneje do 30. 9. 2009 za podsklop 2.1,
sredstva pa morajo biti porabljena v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna
Republike Slovenije in črpanje sredstev iz
Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav.
11. Rok, do katerega morajo biti oddane
vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 14. 7. 2008, najkasneje do 10. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
Vse nepravočasno prejete vloge bo komisija izločila iz postopka odpiranja vlog in
jih neodprte vrnila prijaviteljem.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izboru programov obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja
odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo
sprejeta predvidoma v 30 dneh od roka za
predložitev vlog.
Naročnik bo izdal sklepe o izboru programov in višini financiranja programov.
Naročnik bo izbrane prijavitelje po izdaji
sklepov o izboru pozval k podpisu pogodbe.
V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od
prejema poziva nanj ne bo odzval, se bo
štelo, da je umaknil vlogo.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
uradnih spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve: http://www.mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila. Prijavitelji jo lahko
prejmejo tudi po navadni pošti, in sicer na
podlagi pisnega zahtevka na Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. +386/1/428-40-54, faks
+386/1/428-57-91, kontaktna oseba: Alenka Hudina.
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila, in
sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za
oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik
prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 4. 7. 2008.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem
naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/,
podmapa: javna naročila.
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po
elektronski pošti na naslov: jr.mnz@gov.si
ali po faksu na številko: 01/428-5791, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis
za izvajanje programov za vzpodbujanje
medkulturnega dialoga z državljani tretjih
držav ter izdelavo dveh raziskav, in sicer
s področja družbene vključenosti tujcev
v RS in analize politik vključevanja v EU, št.
430-115/2008«.

Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil.
V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni
odgovor.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 54450-26/2008
Ob-5516/08
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
RS za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06 in
114/07), Proračuna RS za leto 2009 (Ur.
l. RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju
proračuna RS za leti 2008 in 2009 (Ur. l.
RS, št. 126/06 in 114/07), Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 113/05), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(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) in Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, Zakona
o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št.
110/06 – UPB1), Odredbe o standardih in
normativih v izobraževanju odraslih (Ur. l.
RS, št. 43/00), Resolucije o nacionalnem
programu izobraževanja odraslih v RS do
leta 2010 (Ur. l. RS, št. 70/04) objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za Centre vseživljenjskega učenja
– CVŽU in odpiranje sistemov
izobraževanja in usposabljanja v širše
okolje – partnerstva
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa, ki izvede vse postopke,
potrebne za dodelitev sredstev: Republika
Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Masarykova 16, p.p. 104, 1001 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor
operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve 3.1: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja
in usposabljanja.
Programska in vsebinska osnova, ki
jo opredeljuje vsebina javnega razpisa, je
opredeljena v: Resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki
Sloveniji do leta 2010 (Ur. l. RS, št. 70/04)
in Strategiji o vseživljenjskosti učenja v Sloveniji, Ministrstvo za šolstvo in šport, julij
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2007, ki je dostopna na spletnem naslovu:
http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/grundtvig/strategija_vsezivljenskosti_
ucenja.pdf.
Predmet javnega razpisa sta dve vsebinski področji:
2.1 Prvo vsebinsko področje: Centri
vseživljenjskega učenja (v nadaljevanju:
CVŽU)
Za nadaljnji razvoj in zagotavljanje
kakovostnega svetovanja, informiranja
o možnostih izobraževanja in usposabljanja predvsem v lokalnem okolju, pestrosti in
prožnosti ponudbe izobraževanja in usposabljanja, bodo na osnovi tega javnega razpisa v okviru projekta CVŽU financirani trije
tematski sklopi:
2.1.1 Strokovna podpora CVŽU
V okviru tematskega sklopa se bo financiralo:
a) Razvoj orodja za svetovanje: orodje za
svetovanje bo v pomoč in podporo razvoju
kariere posameznika s poudarkom na načrtovanju izobraževalne poti. Aktivnost zajema
tudi prenos orodja v prakso. Financiralo se
bo razvoj enega orodja za svetovanje.
b) Razvoj e-učnih gradiv: e-učna gradiva bodo v podporo procesom svetovanja in
učenja z IKT podporo. Aktivnost zajema tudi
prenos e-gradiv v prakso. Financiralo se bo
razvoj dveh e-učnih gradiv.
c) Spremljanje delovanja CVŽU in evalvacija: dejavnost zajema pripravo strokovnih
podlag in inštrumentov za IKT spremljanje
delovanja CVŽU, pričakovani rezultat so
tudi letna poročila ter končna evalvacijska
študija.
Prijavitelj mora imeti vsaj tri konzorcijske
partnerje. Za tematski sklop bo izbran en
prijavitelj. Obdobje izvajanja je od datuma
objave javnega razpisa do 31. 12. 2013.
2.1.2 Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine
V okviru tematskega sklopa se bo financiralo razvoj specifičnih modelov svetovanja
za ranljive skupine, ki ponujajo svetovanje
za različne ciljne skupine, npr.: starejše odrasle, emigrante, odrasle s posebnimi potrebami, Rome. Modeli svetovanja zajemajo:
strokovno-teoretski del in prenos v prakso,
pri čemer se prednostno uvajajo v Centre
vseživljenjskega učenja.
Financiralo se bo razvoj treh različnih
modelov svetovanja za različne ciljne skupine.
Prijavitelj mora imeti vsaj dva konzorcijska partnerja. Pri razvoju modelov svetovanja za ranljive skupine mora upoštevati
strokovna izhodišča in razvojne usmeritve
modela informativno svetovalnega središča
v izobraževanju odraslih – ISIO, ki je dostopen na spletnem naslovu: http://isio.acs.si
Za tematski sklop bo izbran en prijavitelj. Obdobje izvajanja je od 1. 1. 2009 do
31. 12. 2011.
2.1.3 Dejavnosti CVŽU
V okviru tematskega sklopa se bo financiralo izvajanje dejavnosti v CVŽU.
Strokovne usmeritve za postavitev koncepta CVŽU v lokalnem okolju so opredeljene v strokovni nalogi Razvijanje in širjenje
mreže z IKT podprtih lokalnih/regionalnih
svetovalnih centrov in centrov za poklicno
svetovanje ter točk za vseživljenjsko učenje,
ki je bila razvita v programskem obdobju
2004–2006 in je dostopna na spletnem naslovu: http://public.acs.si/mreze-06/
CVŽU predstavlja povezavo partnerskih
organizacij v konzorcij, ki v regiji podpirajo
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uresničevanje ciljev vseživljenjskega učenja in izvajajo zlasti dejavnosti informiranja,
svetovanja in učenja. CVŽU so lahko različni modeli povezovanja; različnost je lahko
v vsebini, v oblikah in načinih povezovanja,
v trajnosti delovanja idr.; povezujejo se lahko dejavnosti svetovanja in učenja, lahko
tudi druge dejavnosti, kot npr. vrednotenje
neformalno in priložnostno pridobljenega
znanja in izkušenj.
Točka za vseživljenjsko učenje (TVŽU)
v CVŽU je javno dostopno mesto z enim
ali več učnimi mesti za učenje s podporo
informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), učnih gradiv in virov ter posebej
usposobljenih strokovnih delavcev, ki nudijo pomoč pri učenju in uporabi storitev
informacijske družbe in elektronskih učnih
gradiv.
V CVŽU, ki je financiran na osnovi tega
javnega razpisa, se mora obvezno izvajati:
– dejavnost svetovalnega informativnega
središča za odrasle – ISIO v regiji na sedežu
in na dislokacijah;
– učenje s posebnim poudarkom na
TVŽU na sedežu in dislokacijah, pri čemer
se nadaljuje dejavnost TVŽU iz pretekle perspektive, če je izkazana potreba lokalnega
okolja;
– samoevalvacijo kakovosti v svetovalnem središču ISIO;
– promocijo dejavnosti, ki vključuje tudi
spletni portal.
Poleg navedenih dejavnosti lahko
CVŽU, v skladu s potrebami lokalnega okolja ponuja tudi druge oblike svetovanja in
učenja za izboljšanje formalne kvalifikacije
posameznika in njegove participacije v vseživljenjskem učenju, vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in
izkušenj idr.
Prijavitelj mora imeti vsaj dva konzorcijska partnerja, če se CVŽU uvršča v prvo
skupino po okvirnem številu prebivalcev;
vsaj tri, če se uvršča v drugo skupino in
vsaj štiri, če se uvrša v tretjo skupino (podrobnejša opredelitev skupin je na strani 6
predmetnega javnega razpisa).
Za tematski sklop bo izbranih 14 izvajalcev CVŽU na območjih, kjer delujejo svetovalno informativna središča za odrasle
– ISIO. Obdobje izvajanja je od 1. 1. 2008
do 31. 12. 2013.
Prijavitelj se lahko prijavi za izvajanje
enega ali več sklopov oziroma vsebinskih
področij.
2.2 Drugo vsebinsko področje: Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja
v širše okolje (v nadaljevanju Partnerstva)

1.

2.

3.
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V okviru vsebinskega področja se bo financiralo razvoj inovativnih modelov, katerih cilj je odpiranje sistemov izobraževanja
in usposabljanja v širše okolje, povečanje
vključenosti odraslih prebivalcev v vseživljenjsko učenje, povečanje zaposlitvenih
zmožnosti, spodbujanje gospodarskega in
lokalnega razvoja, izboljšanje splošne izobraženosti odraslih.
Modeli lahko zajemajo: dejavnosti, ki
spodbujajo povpraševanje po izobraževanju
in usposabljanju pri posameznikih, v podjetjih in lokalnih skupnostih; informativne in
animacijske dejavnosti v podjetjih, lokalnih
okoljih in drugod; izobraževanje in usposabljanje ipd. Aktivnost zajema tudi javno
predstavitev.
Prijavitelj mora imeti vsaj dva konzorcijska partnerja, od tega vsaj enega iz vrst
delodajalcev oziroma lokalnega okolja. Za
financiranje bo izbranih do 6 prijaviteljev,
od katerih lahko vsak izvaja en inovativni
model.
Obdobje izvajanja je od datuma objave
javnega razpisa do 31. 8. 2011.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Splošni pogoji
Prijavi se lahko pravna oseba, ki:
– je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti pri pristojnem sodišču in
izvaja svojo dejavnost na območju Republike Slovenije;
– ni pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku RS (Ur. l. RS, št.
95/04 z dne 27. 8. 2004, v nadaljevanju:
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;
– ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njenimi posli ne upravlja
sodišče, zoper njo ni začet postopek z upniki, ni opustila poslovne dejavnosti oziroma
ni v katerikoli podobni okoliščini;
– ni v postopku za objavo stečaja, naloga za prisilno poravnavo ali likvidacijo;
– je izpolnjevala obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež ali je registrirana;

– ima poravnane vse davke in prispevke
do RS;
– je finančno in poslovno sposobna izvesti razpisane vsebine;
– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih vsebin.
Konzorcijski partner je lahko pravna
oseba, ki je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem organu oziroma ima izobraževalno dejavnost opredeljeno v svojem
ustanovitvenem aktu in izvaja svojo dejavnost na območju Republike Slovenije ter
izpolnjuje vse druge pogoje, ki veljajo za
prijavitelja.
3.2 Posebne zahteve
V nadaljnjem postopku izbora bo strokovna komisija upoštevala še naslednje
vsebinske zahteve, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni projekti:
– Vsebina predlaganega projekta mora
biti skladna z razpisanim vsebinskim področjem in tematskimi sklopi, na katerega
je prijavljen. Projekti, ki ne bodo načrtovani
skladno z razpisanim vsebinskim področjem
oziroma tematskimi sklopi, ne bodo upoštevani v nadaljnjem postopku izbora.
– Prijavitelj oziroma poslovodeči konzorcijski partner mora izkazati namero, da bo
vodja oziroma koordinator projekta zaposlen
za namen izvajanja projekta. Pogodba o zaposlitvi za potrebe vodenja oziroma koordiniranja projekta je obvezna.
– Organizacijski in terminski načrt projekta mora biti skladen z načrtovanimi vsebinami in zahtevami glede pričakovanih obveznih rezultatov, in sicer je obvezno:
– upoštevati načrta projektov, ki sta
dostopna na spletnem naslovu Ministrstva
za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika
Okrožnice, razpisi in javna naročila),
– organizirati javno predstavitev
z izvedbo predstavitvene oziroma zaključne
konference,
– vzpostaviti interaktivne spletne strani,
– določiti vrednosti kazalcev po letih
in skupaj,
– pripraviti četrtletna in letna poročila
o poteku in rezultatih projekta.
– Prijavitelj in konzorcijski partnerji morajo pri določitvi fizičnih kazalcev upoštevati
Odredbo o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 43/00).
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
4.1 Projekt CVŽU:
4.1.1 Strokovna podpora Centrom vseživljenjskega učenja

Merila
Kakovost predlaganega projekta. Načrt za razvoj orodja za svetovanje ima razdelane vse zahtevane elemente iz
razpisne dokumentacije, organizacijski in terminski načrt je skladen z načrtovanimi vsebinami:
– elementi so vsebinsko dobro razdelani in skladni 4 T
– elementi so delno razdelani 1–2 T
– elementi niso razdelani 0 T
Načrt za razvoj e-učnih gradiv ima razdelane vse zahtevane elemente iz razpisne dokumentacije, organizacijski
in terminski načrt je skladen z načrtovanimi vsebinami:
– elementi so vsebinsko dobro razdelani in skladni 4 T
– elementi so delno razdelani 1–2 T
– elementi niso razdelani 0 T
Načrt za spremljanje delovanja CVŽU in evalvacije ima razdelane vse zahtevane elemente iz razpisne
dokumentacije, organizacijski in terminski načrt je skladen z načrtovanimi vsebinami:
– elementi so vsebinsko dobro razdelani in skladni 4 T
– elementi so delno razdelani 1–2 T
– elementi niso razdelani 0 T

Število točk
0–4 T

0–4 T

0–4 T
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Merila
Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo projekta. Prijavitelj oziroma partner ima izkušnje pri razvoju orodij za
svetovanje:
– razvijal je najmanj eno orodje za svetovanje 2 T
– nima izkušenj 0 T
5. Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo projekta. Prijavitelj oziroma partner ima izkušnje pri razvoju e-gradiv:
– razvijal je najmanj eno e-gradivo 2 T
– nima izkušenj 0 T
6. Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo projekta. Prijavitelj ima izkušnje pri:
– izvajanju CVŽU ter spremljanju in evalviranju 2 T
– izvajanju CVŽU 1 T
– spremljanju in evalviranju 1 T
– nima izkušenj 0 T
7. Predlagano orodje za svetovanje je novost v slovenski praksi:
– da 2 T
– delna novost 1 T
– ne 0 T
8. Predlagana e-učna gradiva za potrebe svetovanja odraslim oziroma samostojnega učenja so novost v slovenski
praksi:
– da 2 T
– delna novost 1 T
– ne 0 T
9. Prispevek k vzpostavljanju ustreznih partnerstev glede na zastavljene cilje projekta. V projektu sodelujejo poleg
nosilca konzorcija še partnerji:
– več kot 3 partnerji 2 T
– 3 partnerji 1 T
– manj kot 3 partnerji 0 T
Največje število točk
4.

Stran
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Število točk
0–2 T

0–2 T
0–2 T

0–2 T

0–2 T

0–2 T

24 T

Izbran bo prijavitelj, ki doseže najvišje
število točk, vendar ne manj kot 20 točk.
4.1.2 Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine

Merila
Kakovost predlaganega projekta. Načrt CVŽU ima razdelane vse zahtevane elemente iz razpisne
dokumentacije, organizacijski in terminski načrt je skladen z načrtovanimi vsebinami:
– elementi so vsebinsko dobro razdelani in skladni 4 T
– elementi so delno razdelani 1–2 T
– elementi niso razdelani 0 T
2. Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo projekta. Prijavitelj ali partner izkazuje izkušnje pri razvijanju
svetovalne dejavnosti (točke se seštevajo):
– izvajanje svetovanja v ISIO 1 T
– izvajanje svetovanja v ISM 1 T
– izvajanje svetovanja v CIPS 1 T
– izvajanje svetovanja v šolski svetovalni službi 1 T
– izvajanje svetovanja po drugih formalno potrjenih modelih 1 T
– nič od navedenega 0 T
3. Predlagani modeli svetovanja so novost v slovenski praksi:
– da 2 T
– delna novost 1 T
– ne 0 T
4. Prispevek k vzpostavljanju ustreznih partnerstev glede na zastavljene cilje projekta. V projektu sodelujejo poleg
nosilca konzorcija še partnerji:
– več kot 2 partnerja 2 T
– 2 partnerja 1 T
– manj kot 2 partneja 0 T
Največje število točk
1.

Število točk
0–4 T

0–5 T

0–2 T

0–2 T

13 T

Izbran bo prijavitelj, ki doseže najvišje
število točk, vendar ne manj kot 9 točk.
4.1.3 Dejavnosti CVŽU

1.

Merila
Konzorcijski partnerji bodo izvajali dejavnost ISIO, najmanj v obsegu:
– 6 in več dislokacij ISIO 6 T
– 4–5 dislokacij ISIO 4 T
– 2–4 dislokacije ISIO 2 T
– manj kot 2 dislokaciji ISIO 0 T

Število točk
0–6 T
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Merila
Konzorcijski partnerji bodo izvajali dejavnost TVŽU, najmanj v obsegu:
– 16 in več TVŽU 6 T
– 9–15 TVŽU 4 T
– 3–8 TVŽU 2 T
– manj kot 3 TVŽU 0 T
V okviru CVŽU se bodo izvajale druge dejavnosti, v skladu z utemeljenimi potrebami okolja:
– 3 in več dejavnosti, ki so utemeljene 6 T
– 2 dejavnosti, ki so utemeljene 4 T
– 1 dejavnost, ki je utemeljena 2 T
ni drugih dejavnosti 0 T
Kakovost predlaganega projekta. Načrt CVŽU ima razdelane vse zahtevane elemente iz razpisne dokumentacije,
organizacijski in terminski načrt je skladen z načrtovanimi vsebinami:
– elementi so vsebinsko dobro razdelani in skladni 4 T
– elementi so delno razdelani 1–3 T
– elementi niso razdelani 0 T

5.

Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo projekta. Predlagatelj je na nacionalni ravni že izvajal projekte
s področja posameznega vsebinskega sklopa na katerega se prijavlja.
– 3 ali več projektov 6 T
– najmanj 2 projekta 4 T
– najmanj 1 projekt 2 T
– nadgradnja ni izkazana 0 T
6. Prispevek k vzpostavljanju ustreznih partnerstev glede na zastavljene cilje projekta. V projektu sodelujejo poleg
nosilca konzorcija še partnerji:
– manj kot 2 partnerja 0 T
– 2 in več partnerjev za CVŽU v prvi skupini 2 T
– 3 in več partnerjev 4 T
– 4 in več partnerjev 6 T
Največje število točk

Število točk
0–6 T

0–6 T

0–4 T

0–6 T

0–6 T

34 T

Prijavljeni CVŽU bodo razdeljeni v 3 skupine glede na okvirno število prebivalcev na
območju regije, kjer deluje ISIO. Izjema je
jugovzhodna Slovenija, ki izvaja dejavnost
ISIO za del prebivalcev iz osrednjeslovenske regije. V regijah v katerih delujeta 2 ISIO
se prebivalstvo sorazmerno razdeli na dva
dela, skladno z območjem delovanja posameznega ISIO.
Skupine CVŽU po okvirnem številu prebivalcev so:
– 1. skupina do 73.000 prebivalcev,
– 2. skupina od 73.000 do 130.000 prebivalcev,
– 3. skupina nad 130.000 prebivalcev.
Na vsakem območju kjer se izvaja dejavnost ISIO bo izbran en izvajalec CVŽU.
Če bo prijaviteljev v okviru navedenega
območja več, bo izbran prijavitelj z največ
točkami.
Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo najmanj naslednje število točk v posamezni
skupini glede na okvirno število prebivalcev:
v 1. skupini najmanj 13 točk, v 2. skupini najmanj 23 točk, v 3. skupini najmanj 29 točk.
V primeru, da bodo sredstva za prijavljene CVŽU, zaradi drugačne razvrstitve
v skupine, presegla razpoložljiva sredstva,
bo naročnik pripravil nov razrez v okviru
razpoložljivih sredstev.
4.2 Projekt partnerstva
Merila

Število točk

1.

Kakovost predlaganega projekta. Načrt partnerstva zagotavlja doseganje ciljev iz predmeta javnega razpisa:
– vključuje 3 in več različnih dejavnosti 6 T
– vključuje 2 različni dejavnosti 5 T
– vključuje 1 dejavnost 4 T
ni mogoče opredeliti dejavnosti 0 T

0–6 T

2.

Načrt partnerstva ima razdelane vse zahtevane elemente iz razpisne dokumentacije, organizacijski in terminski
načrt je skladen z načrtovanimi vsebinami:
– elementi so vsebinsko dobro razdelani in skladni 4 T
– elementi so delno razdelani 1–3 T
– elementi niso razdelani 0 T

0–4 T
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3.

Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo projekta. Prijavitelj oziroma partner ima izkušnje pri izvajanju:
izobraževanja, infrastrukturnih dejavnosti in projektnem delu (domači oziroma mednarodni partnerski projekti):
– ima izkušnje pri izvajanju vseh naštetih dejavnosti 4 T
– ima izkušnje pri izvajanju dveh od naštetih dejavnosti 3 T
– ima izkušnje pri izvajanju ene od naštetih dejavnosti 2 T
– ne izkazuje zadostnih izkušenj 0 T

0–4 T

4.

Model partnerstva je novost v slovenski praksi.
– da 4 T
– delna novost 2 T
– ni novost 0 T

0–4 T

5.

Prispevek k vzpostavljanju ustreznih partnerstev glede na zastavljene cilje projekta. V projektu sodelujejo poleg
nosilca konzorcija še partnerji:
– najmanj 2 partnerja z različno dejavnostjo (šola, nevladna organizacija, lokalno okolje, gospodarstvo ipd.) 2 T
– več kot 2 partnerja z različno dejavnostjo 3 T
– 1 partner 0 T

0–3 T

Največje število točk

Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo najvišje število točk, vendar ne manj kot 18 T.
Če več prijaviteljev za posamezen predmet tega javnega razpisa doseže enako
število točk, bo izbran tisti, ki izkazuje višje
število zaposlitev za polni delovni čas v daljšem časovnem obdobju.
V primeru, da se ne razporedi ves denar
po predmetnem javnem razpisu, se dodatno izbere prijavitelja ali več prijaviteljev
z najvišjim število točk za projekt Partnerstva.
Kolikor bodo sredstva za posamezen
predmet javnega razpisa, ki jih predlaga
prijavitelj presegla razpoložljiva sredstva po
tem javnem razpisu, bo naročnik od prijavitelja zahteval pripravo novega finančnega
načrta.
5. Skupna 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, 3. razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve 3.1: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja
in usposabljanja.
Skupna okvirna višina razpoložljivih
sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega
javnega razpisa, je 12.503.163,00 EUR, po
vsebinskih področjih in letih pa:
Za
vsebinsko
področje
CVŽU
11.434.963,00 EUR, od tega:
– za proračunsko leto 2008: 1.572.276,00
EUR od tega:
– 1.336.434,60 EUR s PP 9241
– Posodabljanje IS in kakovost – odrasli
– ESS-07-13-EU udeležba (85%) in
– 235.841,40 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli –
ESS-07-13-slovenska udeležba (15%).
– za proračunsko leto 2009: 2.508.302,00
EUR od tega:
– 2.132.056,70 EUR s PP 9241
– Posodabljanje IS in kakovost – odrasli
– ESS-07-13-EU udeležba (85%) in
– 376.245,30 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli –
ESS-07-13-slovenska udeležba (15%).
– za proračunsko leto 2010: 2.115.551,00
EUR od tega:
– 1.798.218,35 EUR s PP 9241
– Posodabljanje IS in kakovost – odrasli
– ESS-07-13-EU udeležba (85%) in

21 T

– 317.332,65 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli –
ESS-07-13-slovenska udeležba (15%).
– za proračunsko leto 2011: 2.454.930,00
EUR od tega:
– 2.086.690,50 EUR s PP 9241
– Posodabljanje IS in kakovost – odrasli
– ESS-07-13-EU udeležba (85%) in
– 368.239,50 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli –
ESS-07-13-slovenska udeležba (15%).
– za proračunsko leto 2012: 1.659.132,00
EUR od tega:
– 1.410.262,20 EUR s PP 9241
– Posodabljanje IS in kakovost – odrasli
– ESS-07-13-EU udeležba (85%) in
– 248.869,80 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli –
ESS-07-13-slovenska udeležba (15%).
– za proračunsko leto 2013: 768.475,00
EUR od tega:
– 653.203,75 EUR s PP 9241 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli –
ESS-07-13-EU udeležba (85%) in
– 115.271,25 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli –
ESS-07-13-slovenska udeležba (15%).
– za proračunsko leto 2014: 356 297,00
EUR od tega:
– 302.852,45 EUR s PP 9241 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli –
ESS-07-13-EU udeležba (85%) in
– 53.444,55 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli –
ESS-07-13-slovenska udeležba (15%).
Za vsebinsko področje Partnerstva
1.068.200,00 EUR, od tega:
– za proračunsko leto 2008: 66.800,00
EUR od tega:
– 56.780,00 EUR s PP 9241 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli –
ESS-07-13-EU udeležba (85%) in
– 10.020,00 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli –
ESS-07-13-slovenska udeležba (15%).
– za proračunsko leto 2009: 350.700,00
EUR od tega:
– 298.095,00 EUR s PP 9241 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli –
ESS-07-13-EU udeležba (85%) in
– 52.605,00 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli –
ESS-07-13-slovenska udeležba (15%).
– za proračunsko leto 2010: 300.000,00
EUR od tega:

– 255.000,00 EUR s PP 9241 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli –
ESS-07-13-EU udeležba (85%) in
– 45.000,00 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli –
ESS-07-13-slovenska udeležba (15%).
– za proračunsko leto 2011: 350.700,00
EUR od tega:
– 298.095,00 EUR s PP 9241 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli –
ESS-07-13-EU udeležba (85%) in
– 52.605,00 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli –
ESS-07-13-slovenska udeležba (15%).
Dinamika porabe sredstev je določena
s proračunom za leti 2008 in 2009, za ostala
leta pa se bo opredelila s finančnim načrtom
in sprejetimi proračuni za naslednja leta.
Ministrstvo bo sredstva izbranim izvajalcem izplačalo na osnovi popolnih zahtevkov
za izplačilo v skladu s pogodbo in finančnim
načrtom. Stroške projekta nastale do 31. 8.
tekočega leta bo praviloma izplačalo v tekočem proračunskem letu. Zadnji zahtevek za
izplačilo v posameznem proračunskem letu
mora biti izstavljen do 15. 9. tekočega leta.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Ministrstvo bo financiralo le upravičene
stroške, na osnovi načrtovane dinamike, ki
je opredeljena v finančnem načrtu, in sicer:
– Upravičeni stroški za izvedbo strokovne podpore CVŽU so od dneva objave javnega razpisa do 31. 12. 2013. Ministrstvo
bo sredstva izplačalo v proračunskih letih
od 2008 do 2014.
– Upravičeni stroški za izvedbo razvoja
modelov svetovanja za ranljive skupine so
od dneva objave javnega razpisa do 31. 12.
2011. Ministrstvo bo sredstva izplačalo
v proračunskih letih od 2008 do 2012.
– Upravičeni stroški za dejavnosti CVŽU
so od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2013. Ministrstvo
bo sredstva izplačalo v proračunskih letih od
2008 do 2014.
– Upravičeni stroški za izvajanje projekta
Partnerstva so od datuma objave javnega
razpisa do 31. 8. 2011. Ministrstvo bo sredstva izplačalo v proračunskih delih od 2008
do 2011.
Finančni načrt po proračunskih letih
za posamezno prijavo za projekt CVŽU je
okvirno:
Za strokovno podporo Centrom vseživ
ljenjskega učenja:
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
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Stroški v EUR
16.100,00
76.666,00
53.294,00
73.640,00
44.948,00
36.603,00
12.534,00

Za razvoj treh različnih modelov svetovanja za ranljive skupine:

2009
2010
2011
2012

Stroški v EUR
13.334,00
86.666,00
120.000,00
40.000,00

Za delovanje posameznega CVŽU

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1. skupina
stroški v EUR
68.471,75
106.405,29
86.926,00
99.496,76
69.264,10
32.202,37
15.125,57

2. skupina
stroški v EUR
97.261,01
151.143,88
123.474,44
141.330,63
98.386,50
45.742,00
21.485,19

3. skupina
stroški v EUR
164.954,67
256.340,02
209.412,65
239.696,74
166.863,50
77.578,43
36.438,88

Finančni načrt po proračunskih letih za
posamezen inovativni model za Partnerstva
je okvirno:

2008
2009
2010
2011

Stroški v EUR
11.133,33
58.450,00
50.000,00
58.450,00

7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15%.
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka
Skupnosti je 85%.
9. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi za zunanje
izvajalce,
– delo po podjemni pogodbi za zunanje
izvajalce,
– delo preko študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroški oglaševalskih storitev,
– stroški za izvedbo zaključne konference,
– stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta,
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),

– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov,
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
– posredni – operativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, elektrika, ogrevanje, pisarniški material in storitve),
– amortizacija računalniške in druge
opreme se upošteva le v primeru, če oprema ni bila kupljena z javnimi sredstvi.
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodilih organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
11. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1082/2006ES,
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 financiranje
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 financiranega 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.
Cilj razpisa je prispevati k uveljavljanju koncepta enakih možnosti.
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15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenci se zavezujejo
k varovanju osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti pridobljenim 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 1. 7. 2008. Prijave z zahtevano vsebino morajo biti poslane
priporočeno po pošti na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, p. p.
104, 1001 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,
pristojen za šolstvo in šport. Odpiranje prijav
ne bo javno.
Odpiranje se bo začelo najpozneje 7 dni
po poteku roka za prijavo v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16,
Ljubljana.
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 60 dni od datuma popolnih 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,
podatki o projektih in odgovori na elektronska vprašanja je dostopno na spletnem na-
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slovu Ministrstva za šolstvo in šport, www.
mss.gov.si (rubrika Okrožnice, razpisi in
javna naročila). Za dodatna pojasnila lahko
pokličete Katarino Judež ali pišete na elektronski naslov: katarina.judez@gov.si. (v
predmet elektronske pošte navesti: JR – za
CVŽU in Partnerstva).
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, upravičenec ni
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega
financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo,
da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja
ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem
pisno obvestil ministrstvo, se lahko pogodba
o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo
dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-5306/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07) in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področja razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Kuzma (Uradni list
RS, št. 93/07) ter Odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2008 (Uradni list RS, št.
35/08), objavlja Občina Kuzma, Kuzma 60c,
9263 Kuzma
razpis
za dodelitev državnih pomoči na
področju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Kuzma 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
za leto 2008 v okvirni višini 13.000 EUR, od
tega na proračunski postavki:
– 4011003 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov
– 4011004 Neposredna plačila v kmetijstvo
– 4011005 Regresiranje zavarovanj posevkov
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
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 od odobritve sredstev s strani
Občine Kuzma in do 15. 11. 2008. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja.
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v ka-

v okvirni višini
3.850 EUR
v okvirni višini
6.360 EUR
v okvirni višini
1.290 EUR
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terem 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,
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo,
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– 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; kašče, 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 obnovo,
– 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
imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih
poslov v pristojni 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
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:
1.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
1.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe,
1.3 na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
1.4 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.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
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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
Kuzma, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Kuzma za leto 2008 v okvirni višini
1.500 EUR na proračunski postavki 4011004
Neposredna plačila v kmetijstvo.
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.
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 in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih pro
izvodov na kmetijskem gospodarstvu in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
ter imajo sedež na območju občine.
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 od
1. 1. 2008 do 15. 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 od
1. 1. 2008 do 15. 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 nekmetijskimi 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 od 1. 1. 2008 do
15. 11. 2008
IV. Rok in način prijave
Rok za oddajo vloge je do vključno
15. 11. 2008.
Vloga je na voljo na sedežu uprave Občine Kuzma, vloži se lahko neposredno
v sprejemni pisarni Občine Kuzma ali se pošlje na naslov Občine Kuzma, Kuzma 60c.
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V. Obravnava vloge
Zbrane vloge bo obravnavala strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovnih 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, ki 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 Kuzma v roku 8 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 Občini Kuzma, Kuzma 60c ali
na tel. 02/555-80-14, kontaktna oseba Simona Čurman.
Občina Kuzma
Ob-5307/08
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 29. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 74/07)
objavlja Občina Šalovci
javni razpis
za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Šalovci
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Šalovci za leto 2008, ki jih upravičencem zagotavlja Občina Šalovci na podlagi letnega
programa Športa za leto 2008 ter Proračuna
Občine Šalovci za leto 2008.
II. Pogoji za udeležbo na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci programa športa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Šalovci,
– da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih programov
športa,
– da Občini Šalovci redno posredujejo
podatke o registriranem članstvu, poročila
na priloženih obrazcih o realizaciji programa
športa za preteklo leto, načrt programa športa za tekoče leto ter druge podatke, ki se
nanašajo na izvajanje dejavnosti športa.
III. Vsebina letnega programa športa za
leto 2008 in obseg sredstev, ki jih zagotavlja
Občina Šalovci iz proračuna za leto 2008
Za izvajanje letnega programa športa se
izvajalcem za leto 2008 zagotavlja naslednji
obseg sredstev:
– interna športna vzgoja predšolskih
in interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
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– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostni in vrhunski šport odraslih,
– športna rekreacija odraslih,
– vzdrževanje športnih objektov,
– izgradnja športnih objektov,
– športne prireditve.
IV. Obdobje v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa
športa v letu 2008 morajo njihovi prejemniki
porabiti do 31. dec. 2008.
V. Razpisna dokumentacija: zainteresirani vlagatelji lahko razpisno dokumentacijo
dvignejo osebno na tajništvu Občine Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci ali po predhodnem pisnem naročilu. Razpisna dokumentacija je možno dobiti tudi v elektronski
obliki. Dodatne informacije so na voljo vsak
delavnik od 8. do 10. ure do konca razpisa
pri ge. Nemet, tel. 02/559-80-50.
VI. Zahtevana dokumentacija za popolnost vloge
Popolna vloga mora vsebovati naslednje
podatke in dokumentacijo:
– podatke o izvajalcu;
– dokazilo, da ima izvajalec sedež na
območju Občine Šalovci;
– dokazilo, da je izvajalec registriran
v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje
dejavnosti športa;
– izpolnjene obrazce in priložene zahtevane priloge.
VII. Rok za predložitev vlog
Vloga mora prispeti na občini najkasneje
15. dan od objave razpisa v Uradnem listu
RS. Velja tudi poštni žig 15. dan od objave
v Uradnem listu RS.
Vloga mora biti v zaprti kuverti z oznakami:
– na prednji desni strani spodaj: Občina
Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci,
– na prednji levi strani spodaj: »Javni
razpis za sofinanciranje letnega programa
športa za leto 2008 – Ne odpiraj«,
– na hrbtni strani: naslov vlagatelja.
VIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu: o izidu bodo vlagatelji obveščeni najkasneje 23. dan po objavi javnega
razpisa v Uradnem listu RS.
IX. Rok za pritožbe
Rok za pritožbe je potrebno poslati najkasneje 8 dni od dneva prejema sklepa o izboru na naslov župana Občine Šalovci. Pritožba mora vsebovati:
– naslov pritožnika;
– predmet javnega razpisa;
– opredelitev in utemeljitev pritožbenih
razlogov, ki pa ne morejo biti merila za vrednotenje programov športa;
– podpis odgovorne osebe pritožnika.
O pritožbi odloča župan Občine Šalovci,
s sklepom v 8 dneh od dneva prejema pritožbe. Sklep o izboru izvajalca in sofinanciranju programa športa je s tem dokončen.
Občina Šalovci
Št. 331-0001/2008
Ob-5308/08
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu občine Črna na Koroškem za leto 2008
(Uradni list RS, št. 45 z dne 9. 5. 2008), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00,
62/00, 114/01, 20/06 in 45/08), Pravilnika
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Črna na Koroškem za programsko obdobje 2007/2013
(Uradni list RS, št. 90/07), Mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
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no, št. priglasitve: K-BE146-5883679-2007,
Mnenja Ministrstva za finance, št. priglasitve: M001-5883679-2007, in na predlog
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
z dne 16. 10. 2007 (v nadaljevanju občina)
objavljamo
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Črna na Koroškem
v letu 2008
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Črna na Koroškem v letu 2008.
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za skupinske izjeme
39.071,00 € in za pomoči po pravilu de minimis 16.125,00 €.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Splošne finančne določbe:
1. Sofinanciranje ureditvenih načrtov za:
hleve – prosta reja, ki se bo izvajala v letu
2008 in bo predmet prijave na razpis za
dodelitev sredstev na področju kmetijstva,
je lahko začeta pred izdajo upravnega akta
(sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški
po tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta do zaključka
razpisnega postopka.
2. Dokazila/plačani računi za izvedene
investicije, ki jih upravičenec priloži skupaj
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Za pomoči dodeljene po pravilu de
minimis; sofinanciranje tehnične podpore
v kmetijstvu pa se upoštevajo upravičeni
stroški od 1. 1. 2008 do zaključka razpisnega postopka.
III. Upravičenci
Upravičenci:
– upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem namenu razpisa.
IV. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali, boljše
izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
A1. Sofinanciranje v posodabljanje
kmetijskih gospodarstev in rastlinsko pro
izvodnjo:
– višina
razpisanih
sredstev:
31.071,00 €.
Sofinancirajo se:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup

kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, in
nasadov hmeljišč;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke ...);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in
postavitev opore in ograje, nakup sadilnega
materiala, postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z omejenimi dejavniki.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Občine
Črna na Koroškem in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (obrazci: A-primar,
B1-primar in C-primar),
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– kopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o potrebnih delih,
za katere se uveljavlja pomoč.
Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2007«.
B. Sofinanciranje tehnične podpore
v kmetijstvu
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo
učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter
prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti
preživetja.
B1. Sofinanciranje strokovnih društev:
– višina
razpisanih
sredstev:
6.000,00 €.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč,
– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
Upravičenci:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni
program dela oziroma dokazila, zahtevana
z javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov
za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje
storitve.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmo-

vanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (obrazci: A-primar, B2-primar
in C-primar),
– predračune oziroma druga ustrezna
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …).
Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2007 – sofinanciranje strokovnih društev«.
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
C. Sofinanciranje naložb za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih
mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in
utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Namenjen je naložbam, ki so potrebne
za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti
ali za posodobitev že obstoječe dopolnilne
dejavnosti.
Višina
razpisanih
sredstev:
15.325,00 EUR.
Cilji ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Predmet podpore
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
(1) predelava kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu
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in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov),
(2) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah,
(3) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije,
(4) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike),
(5) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava
drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo,
tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic),
(6) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
(7) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
(8) izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
(9) zbiranje in kompostiranje organskih
snovi,
(10) aranžiranje ter izdelava vencev,
šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Upravičenci:
Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi
za to pooblaščena pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– upravičenci morajo po kočani investiciji
izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana;
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
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– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in
EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (obrazci: A – de
minimis, B – de minimis in C – de minimis).
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o potrebnih delih,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne izjave.
D. Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev
Namen ukrepa:
Zaradi neekonomskih prevozov v odročnih, razpršenih območjih občine pokrivati
dodatne stroške transporta in opreme.
Višina
razpisanih
sredstev:
800,00 EUR.
Cilji ukrepa:
– ohraniti gospodarsko dejavnost in transportne mreže na odročnih območjih.
Predmet podpore:
Pokrivanje dodatnih stroškov prevoza
(transporta in opreme).
Upravičenci:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
– subjekti, ki so registrirani in opravljajo
gospodarsko dejavnost transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti transporta,
– predložiti seznam lokalnih, odročnih
prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno,
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški:
– stroški transporta na odročnih območjih.
Podpore se ne dodelijo za:
– financiranje prevoza na rednih, lažje
dostopnih progah.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov za
prevoz (transport in opremo).
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in
opreme iz odročnih krajev (obrazci: A – de
minimis, B – de minimis in C – de minimis).
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
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– registracijo za opravljanje dejavnosti
transporta,
– predložiti seznam lokalnih, odročnih
prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno,
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2008 – sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti«.
V. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti:
investicija oziroma dejavnost (po pravilu de
minimis), ki se bo izvajala v letu 2008 in
bo predmet na ta razpis, je lahko začeta
pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma
odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev,
vendar pa se mora smiselno zaključiti do
25. decembra 2008, upravičenci pa morajo
v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno izvedena
dela izstaviti najkasneje do datuma navedenega v upravnem aktu, skupaj z zahtevkom
za izplačilo sredstev. Za pomoči dodeljene
po uredbi za skup. Izjeme pa velja pravilo iz
II. poglavja, točka 1.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem ali osebno v sprejemni pisarni
občine do vključno 3. 7. 2008 (velja datum
poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj
– vloga za javni razpis Kmetijstvo 2008 (ter
ukrep na katerega se prijavlja)«. V primeru,
da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka
vloga poslana v posebni ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjeni prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
župan občine. Komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2008,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem po
tem pravilniku odloča direktor občinske
uprave ali druga od direktorja pooblaščena
oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih
sredstev, namenu in opravičljivih stroških za
posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora
vsebovati s pogodbo opredeljena dokazila,
in sicer:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije …),
– poročilo o opravljenem delu.

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo
pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Prepozno prispele oziroma neustrezno
opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok
dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku
ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Občina Črna na Koroškem
v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev,
ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev.
Občina Črna na Koroškem bo z izbranimi
izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice
in obveznosti.
VIII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Črna na Koroškem:
http://www.crna.si ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na Občini Črna na Koroškem, Center 101, 2393
Črna na Koroškem.
X. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije dobijo
zainteresirani po tel. 02/870-48-12 ali osebno pri Dragici Mazej ali na elektronskem
naslovu: dragica.mazej@crna.si.
Občina Črna na Koroškem
Št. 44/2008
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Občina Pesnica na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
27/02 in 15/03), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Pesnica (MUV, št. 11/07) in letnega programa
športa v Občini Pesnica za leto 2008 (MUV,
št. 11/08) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa na
območju Občine Pesnica za leto 2008
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa za naslednje vsebine:
1. Promocijske športne prireditve
2. Strokovno izobraževanje v športu
3. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
(Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati,
Mladi planinec in drugi 80-urni programi)
4. Šport v društvih – kakovostni šport
(cicibani in cicibanke, mlajši dečki in deklice,
starejši dečki in deklice, kadeti in kadetinje,
mladinci in mladinke)
5. Šport v društvih – rekreacija (80-urni
programi).
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III. Pogoji in merila za prijavo na razpis
Na razpis za sofinanciranje športnih programov se lahko prijavijo: športna društva,
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva za posamezna območja in
panoge, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja; zavodi, gospodarske družbe,
zasebniki in druge organizacije, registrirane
za opravljanje dejavnosti v športu pod naslednjimi pogoji:
– da so registrirani v skladu z zakonom
za opravljanje športne dejavnosti s sedežem
v Občini Pesnica, najmanj leto dni
– da imajo organizirano redno vadbo,
v katero je vključeno odgovarjajoče število
aktivnih članov
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini ter ostalo dokumentacijo,
kot določa zakon o društvih
– redno dostavljajo poročila o realizaciji
programov ter druge zahtevane podatke.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri razpisu
pred ostalimi izvajalci pri izvajanju športnega programa.
Izbrani programi bodo sofinancirani na
podlagi meril za vrednotenje programov
športa določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov športa Občini Pesnica.
IV. Vrednost razpisanih sredstev je sprejeta z letnim programom športa v Občini
Pesnica za leto 2008 (MUV, št. 11/08) in
znaša 21.900,00 €.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna
Republike Slovenje.
VI. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 28. julija 2008.
Vloge za dodelitev sredstev z zahtevano dokumentacijo morajo kandidati poslati
s priporočeno pošiljko ali osebno dostaviti na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
v zapečateni kuverti, s pripisom »Ne odpiraj
– Javni razpis – LPŠ 2008«. Upoštevale se
bodo prijave, prispele vključno do 28. julija
2008 do 15. ure, oziroma poslane po pošti
s poštnim žigom do vključno 28. julija 2008.
Na hrbtni strani kuverte morata biti popolni
naziv in naslov prijavitelja.
VII. Datum odpiranja vlog
Komisija bo dostavljene in pravilno označene vloge odprla po vrstnem redu najkasneje do 1. avgusta 2008. Če prijava ne bo
popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvan na dopolnitev vloge.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v roku 15 dni, bo komisija zavrgla.
VIII. Kandidati bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni s sklepom najpozneje
v 30. dneh od dneva, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev.
IX. Z izbranimi izvajalci letnega programa športa, ki bodo predložili zahtevane podatke, bodo sklenjene pogodbe najkasneje
v roku 30 dni od dneva sklepa župana o dodelitvi sredstev.
X. Razpisno dokumentacijo in podrobne informacije dobite vsak delovni
dan na sedežu Občine Pesnica, Pesnica
pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel. 02/654-23-09, e-mail: obcina.pesnica@pesnica.si.
Občina Pesnica

Št. 478-0011/2008
Ob-5310/08
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) in sprejetega Posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem občine sprejetega na 11. seje Občinskega sveta
Mežica z dne 23. 4. 2008 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica.
II. Predmet prodaje:
1. Zasedeno, neprofitno, enosobno stanovanje ID št. 8.E v četrti etaži, stanovanjske stavbe št. 1599, stoječa na parceli št.
140/10 in 140/17, k.o. Mežica, na Mariborski
cesti 12, z koristno površino 48,46 m2. Izhodiščna cena 32.000 EUR.
Predmetno neprofitno stanovanje je
obremenjeno z najemnim razmerjem za nedoločen čas z neprofitno najemnino.
Izklicna cena je določena v skladu s cenitvijo, ki jo je izdelal sodni cenilec in izvedenec nepremičnin z ASA certifikatom, aprila
2008 in sklepom občinskega sveta Občine Mežica, ki je potrdil Posamični program
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Mežica.
II. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelo videno-kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmetne prodaje.
2. Varščina za resnost ponudbe, ki jo
morajo ponudniki poravnati na račun Občine Mežica št. 01274- 0100010050, sklic
00 478-11, najkasneje do 26. 6. 2008, znaša
10% od izklicne cene v točki I. Varščina bo
uspelemu ponudniku vračunana v kupnino
ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena v roku 8 dni, brez obresti,
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. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od sprejema sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika in plačati kupnino v enkratnem znesku najkasneje v 8 dneh
od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe,
v nasprotnem primeru lahko prodajalec
k podpisu kupoprodajne pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika in
zadrži varščino ponudnika, ki odstopi od namere za sklenitev kupoprodajne pogodbe
s prodajalcem.
5. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s cenitvijo stanovanja, sklenitvijo
kupoprodajne pogodbe (notarsko overitev,
takse za vpis v zemljiško knjigo ter druge
davščine). Ti stroški niso zajeti v izklicni ceni
nepremičnine.
6. Upoštevane bodo le pravočasne in
popolne ponudbe, v katerih bo ponujena
cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene.
7. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne
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ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pravilna mora vsebovati:
– Prijavni obrazec (OBR-1);
– Izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2);
– Fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, bančne kartice 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 sme biti starejši
od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe)
ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma
s.p.;
– Potrdilo o plačanih prispevkih in davkih, 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;
– Parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
8. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno. V primeru manjših ponudbenih razlik
(do 1.000 €) ali enakih ponudb se lahko
s ponudniki izvedejo dodatna pogajanja.
9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
III. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe:
1. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici
do 30. 6. 2008 do 10. ure, na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica
z oznako »Ne odpiraj! Ponudba na javni
razpis za prodajo stanovanja«.
Nepravočasne in nepravilno označene
ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Odpiranje ponudb, ne bo javno.
2. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko
interesenti dobijo na Občini Mežica vsak delovni dan na tel. 02/827-93-54 – Mateja Kavtičnik ali e-mail: andreja.breznik@mezica.si.
Občina Mežica
Št. 322-6/2008 0403
Ob-5342/08
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO), Zakona
o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list
RS, št. 2/04), določil Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2008
(Uradni list RS, št. 119/07) objavlja Občina
Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev
v Občini Krško za leto 2008
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih
turističnih in drugih prireditev, katerih cilj je
povečanje turističnega obiska v Občini Krško in promocija kraja ter vplivajo na turistični razvoj in večjo prepoznavnost celotne
občine ter so se izvajale v času od poteka
prejšnjega razpisnega roka do zaključka
tega razpisa.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva, ki so registrirana za opravlja-
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nje dejavnosti na področju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirana in poslujejo v skladu
z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na področju
turizma,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa zakonodaja,
– izvajajo organizirano redno dejavnost
s ciljem pospeševanja razvoja turizma na
območju celotne občine,
– opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi,
– so organizatorji prireditve, ki je predmet prijave na ta razpis.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, ki prijavljajo
prireditve, ki so več kot 50% sofinancirane
iz drugih virov občinskega proračuna oziroma iz regionalnih, državnih ali mednarodnih
virov.
3. Na javnem razpisu bodo upoštevane
turistične in druge prireditve v Občini Krško,
katerih cilj je povečanje turističnega obiska
v občini in so bile izvedene v razpisnem
roku ter izpolnjujejo vsaj dva od navedenih
pogojev:
– pomenijo obogatitev celovite turistične ponudbe občine in niso samo lokalnega
pomena,
– vplivajo na turistični razvoj in večjo prepoznavnost celotne občine oziroma regije,
– so sestavni del letnega koledarja prireditev oziroma je javnost z njimi vnaprej
seznanjena v publikacijah,
– so tradicionalne prireditve,
– ohranjajo in promovirajo kulturno, etnološko in naravno dediščino ter ljudske običaje,
– pomenijo oživitev mestnih jeder.
4. Na razpisu bodo upoštevane tudi predstavitve in nastopi v sklopu drugih prireditev
(npr. folklorni nastopi, razstave domačih in
umetnih obrti, razstave kulinarike itd.), ki
vplivajo na turistični razvoj in promocijo krajev v Občini Krško.
5. Prijavljene prireditve lahko vsebujejo
posamezne sestavine športnega ali kulturnega značaja, če s svojo vsebino vplivajo
na turistični razvoj, promocijo kraja in večjo
prepoznavnost celotne občine.
6. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene naslednje prireditve:
– veselice in podobne zabavne prireditve za pospeševanje lokalne gostinske prodaje,
– prireditve in sejmi lokalnega pomena.
7. Občina Krško bo sofinancirala prireditve največ do 40% celotne vrednosti prireditve na osnovi dokazil o izvedenih delih.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za sofinanciranje turističnih prireditev je 16.000 EUR na
proračunski postavki 5521 Razvojne aktivnosti na področju turizma. Sredstva se delijo
na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni
del tega razpisa. Kolikor bo, glede na število
vlog, predvidenih sredstev za javni razpis
premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 15. 11. 2008
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
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VI. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec.
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva (statut
oziroma pravila o delu).
4. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za vsako prijavljeno prireditev posebej:
– podroben vsebinski opis prireditve, način izvedbe, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije,
– finančna vrednost celotne prireditve
s podrobno stroškovno razdelano konstrukcijo posameznih odhodkov in način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve (prihodki).
5. Finančna dokazila o izvedenih delih
(računi, potrdila o plačilu itd.).
6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in
sprejemanju pogojev javnega razpisa.
7. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano
dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 22. 7. 2008, na naslov:
Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni
razpis za turistične prireditve 2008.«
VIII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po
razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje
vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pozvala,
da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema
obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene,
vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov
sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Sredstva bodo prejemniki koristili
v skladu s sklenjenimi pogodbami. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan
od prejema podpisane pogodbe in predložitve pisnega zahtevka za izplačilo na Občini
Krško.
IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 30 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema
sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
X. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS dosegljiva na spletni strani Občine Krško
www.krsko.si ali pa jo lahko zainteresirani
dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
posreduje Irena Mesinger, tel. 07/498-12-92,
e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času
uradnih ur.
Občina Krško
Št. 322-7/2008 0403
Ob-5343/08
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni
list RS, št. 02/04), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2008
(Uradni list RS, št. 119/07) objavlja Občina
Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov Občinske
turistične zveze Krško in turističnih
društev v Občini Krško za leto 2008
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih programov Občinske turistične
zveze Krško in turističnih društev v Občini
Krško, ki so jih izvajali v času od poteka prejšnjega razpisnega roka do zaključka tega
razpisa in vsebujejo naslednje aktivnosti:
1. Organizirane dejavnosti Občinske turistične zveze Krško za turistična društva
in povezovanje turističnih društev v Občini
Krško in regiji.
2. Akcije na področju urejanja okolja za
lepšo podobo kraja, ki jih spodbuja turistično društvo:
– organiziranje in izvajanje čistilnih akcij
v kraju,
– olepšanje kraja z zasajanjem rož, nasadov, gredic,
– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov v kraju,
– organizacija oziroma izvajanje raznih
ocenjevalnih natečajev povezanih z urejenostjo kraja,
– sodelovanje v projektu Moja dežela
– lepa in gostoljubna.
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3. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti,
učnih poti ter kolesarskih poti,
– postavljanje in vzdrževanje turistične
obvestilne signalizacije in ostale turistične
infrastrukture.
4. Organiziranje oziroma soorganiziranje
turističnih prireditev, ki niso samo krajevnega pomena.
5. Ohranjanje in predstavljanje naravne
in kulturne dediščine ter ljudskih običajev za
turistične namene.
6. Vzgajanje in delovanje turističnega
podmladka v okviru turističnega društva, na
šolah ali v kraju delovanja TD.
7. Sodelovanje z drugimi društvi oziroma
krajevno skupnostjo pri aktivnostih povezanih s turizmom.
8. Spodbujanje lokalnega prebivalstva
za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma (organiziranje oziroma
izvedba raznih izobraževanj, predavanj,
delavnic, razstav, ekskurzij; informiranje in
vodenje turistov itd.).
9. Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti (predstavitev občine in društev na raznih sejmih, razstavah in drugih
prireditvah).
10. Oblikovanje in izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe (katalogi, zloženke, plakati, zemljevidi, videokasete, CD, DVD, spletne strani
itd.).
11. Druge aktivnosti, ki se nanašajo na
razvoj, pospeševanje in promocijo turizma.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:

Št.

59 / 13. 6. 2008 /

Stran

2189

1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so turistična društva in turistična zveza
na območju Občine Krško, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirani in poslujejo v skladu
z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo aktivnosti na področju turizma,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa zakonodaja,
– izvajajo organizirano redno turistično
dejavnost s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju celotne občine,
– opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi,
– so izvajalci programskih aktivnosti, ki
so predmet prijave na ta razpis.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva, ki imajo iste programe
več kot 50% sofinancirane iz drugih virov
občinskega proračuna oziroma iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.
3. Vloge bodo ovrednotene na podlagi
meril, ki so izražena v točkah po posameznih kategorijah in bodo upoštevane pri
razdeljevanju proračunskih sredstev. Pri posamezni vlogi se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki II., točkujejo na podlagi vrednosti posameznih kategorij. Vrednost točke
se izračuna tako, da se razpoložljivi znesek
letnih proračunskih sredstev za ta namen
deli z vsoto doseženih točk vseh obravnavanih vlog. Z vrednostjo točke se pomnoži
število doseženih točk pri posamezni vlogi in
izračuna višina dodeljenih sredstev.

Vrednost posameznih kategorij:
1. Organizacijski program Občinske turistične zveze Krško

400 točk/letno

2. Akcije na področju urejanja kraja, ki jih spodbuja TD:
– organiziranje in izvajanje čistilnih akcij
– olepšanje kraja z zasajanjem rož, nasadov, gredic
– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov
– ocenjevalni natečaji povezani z urejenostjo kraja
– sodelovanje v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna

80 točk/letno
120 točk/letno
80 točk/objekt
120 točk/letno
200 točk/letno

3. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti, učnih in kolesarskih poti
– turistična obvestilna signalizacija in ostala tur. infrastruktura
4. Organiziranje oziroma soorganiziranje turističnih prireditev:
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo dva in več dni
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo en dan
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo do 5 ur
– soorganiziranje prireditev
5. Ohranjanja in predstavljanje naravne in kulturne dediščine ter ljudskih običajev za turistične namene

120 točk/letno
70 točk/aktivnost
80 točk/na prireditev
50 točk/na prireditev
30 točk/na prireditev
10 točk/na prireditev
30 točk/na predstavitev

6. Aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka

50 točk/letno

7. Sodelovanje z drugimi društvi in KS pri turističnih aktivnostih

20 točk/letno

8. Spodbujanje prebivalstva za pospeševanje razvoja turizma (organiziranje oziroma izvedba izobraževanj,
predavanj, posvetov, delavnic, razstav, ekskurzij; informiranje in vodenje turistov itd.)

30 točk/na aktivnost

9. Izvajanje promocijskih aktivnosti (predstavitev občine in društev na raznih sejmih, razstavah in drugih
prireditvah)

30 točk/na predstavitev

10. Oblikovanje in izdajanje promocijskega materiala (katalogi, zloženke, plakati,zemljevidi, VHS, CD, DVD,
spletne strani itd.)

50 točk/za vsak material

11. Druge aktivnosti za razvoj, pospeševanje in promocijo turizma

20 točk/letno
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IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov delovanja in aktivnosti
Občinske turistične občinske zveze Krško
in turističnih društev je 24.504 EUR na
proračunski postavki 5530 Sofinanciranje
delovanja turističnih organizacij. Sredstva
se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so
sestavni del tega javnega razpisa.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 15. 11. 2008,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
VI. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec.
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
3. Pregledno vsebinsko poročilo o delu
društva za leto 2007.
4. Pregledno finančno poročilo o delu
društva za leto 2007 (prihodki, odhodki)
ovrednoteno po posameznih programskih
aktivnostih.
5. Pregleden vsebinski program dela
društva za leto 2008.
6. Pregleden finančni načrt za program
dela društva v letu 2008 (prihodki, odhodki) ovrednoten po posameznih programskih
aktivnostih.
7. Pregledno vsebinsko poročilo za vsako posamezno prijavljeno izvedeno programsko aktivnost TD, ki so se odvijale
v razpisnem obdobju (podroben opis aktivnosti, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije izvedenih aktivnosti itd.) in
finančno poročilo z ovrednotenimi posameznimi aktivnostmi, ki so predmet javnega
razpisa.
8. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in
sprejemanju pogojev javnega razpisa.
9. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem
razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora
biti urejena po zaporedju, ki je določena pri
zahtevani dokumentaciji.
VII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka 8. 9. 2008 na naslov:
Občina Krško, Oddelek za gospodarske
dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za programe OTZ in TD
2008«.
VIII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po
razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje
vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni
od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki
jo predlagatelj v navedenem roku ne bo
dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno,
bodo zavrnjene.
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4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov
sredstev, ki ga pripravi komisija, župan
s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Sredstva bodo prejemniki koristili
v skladu s sklenjenimi pogodbami. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan
od prejema podpisane pogodbe in predložitve pisnega zahtevka za izplačilo na Občini Krško.
IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 30 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in
mu razpisana sredstva neupravičeno niso
bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku
8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora
natančno opredeliti razloge zaradi katerih
je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po
pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi
predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan,
njegova odločitev je dokončna.
X. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali pa jo lahko
zainteresirani dvignejo v času uradnih
ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije
v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena
Mesinger, tel. 07/498-12-92, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 18001-6/2008-1
Ob-5344/08
Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04
– ZLD-UPB1), Statuta Občine Šempeter
- Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05 in
132/06), Sklepa Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba št. 01101-4/2008-9,
o začetku postopka za podelitev koncesije
za opravljanje lekarniške dejavnosti, objavlja Občina Šempeter - Vrtojba
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lekarniške dejavnosti
1. Koncedent: Občina Šempeter - Vrtojba.
2. Naslov koncedenta: Cesta goriške
fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici.
3. Predmet koncesije: koncesija za
opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
4. Začetek in čas trajanja izvajanja
koncesije: koncesija se podeljuje za ne-

določen čas, koncesionar mora začeti
z izvajanjem lekarniške dejavnosti najpozneje v enem letu po pridobitvi koncesije.
Koncedent ne prevzema nobenih finančnih obveznosti iz naslova izvajanja lekarniške dejavnosti v koncesiji. Prostore za
opravljanje lekarniške dejavnosti zagotovi
koncesionar.
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 izpolnjujejo splošne pogoje za sklenitev delovnega
razmerja,
2. ima opravljen strokovni izpit,
3. obvlada slovenski jezik,
4. mu ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje poklica oziroma
lekarniške dejavnosti (potrdilo ne sme biti
starejše od treh mesecev),
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 prostore,
opremo in ustrezne kadre skladno z določili
Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/06). Ta
pogoj lahko prijavitelj izpolni v roku enega
leta od podelitve koncesije, v času prijave
pa mora biti lastnik oziroma imeti ustrezna
dokazila, da bo imel definirane prostore,
ki se bodo urejali za lekarno in morajo
ustrezati pogojem iz Pravilnika o pogojih
za opravljanje lekarniške dejavnosti, (Uradni list RS, št. 39/06) z začetkom izvajanja
koncesije nedvomno v najemu.
b) Drugi pogoji:
1. prijavitelj pripravi in predloži program
izvajanja lekarniške dejavnosti na območju
občine za čas trajanja koncesije,
2. prijavitelj mora zagotoviti obratovanje
lekarne najmanj 40 ur na teden,
3. prijavitelj nima že podeljene druge
koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti,
4. prijavitelj mora nuditi prebivalcem poleg osnovne lekarniške dejavnosti tudi dodatne dejavnosti, ki jih skladno z Zakonom
o lekarniški dejavnosti lahko opravlja,
5. prijavitelj mora izvajati dejavnost, ki je
predmet koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu z zastavljenim programom,
6. prijavitelj mora v roku enega leta po
podpisu koncesijske pogodbe začeti opravljati lekarniško dejavnost,
7. prijavitelj ni pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev ter zoper njega ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
8. drugi pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Merila za ocenitev ponudb
Za izbiro najugodnejšega ponudnika
bodo uporabljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb:
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– kvaliteta predloženega programa z vidika raznolikosti
programa, tehničnih pogojev in obsega izvajanja dodatnih
dejavnosti oziroma storitev, v skladu z 2. členom Zakona
o lekarniški dejavnosti
– obratovalni čas lekarne
– število delovnih mest
– reference na področju izvajanja lekarniške dejavnosti
(delovna doba v lekarniški dejavnosti in izkušnje)
– lokacija lekarne
– čas začetka izvajanja koncesije

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
zahtevane izjave in zahtevane obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo na Občini Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, Šempeter pri Gorici, v glavni pisarni ali jo natisnejo
s spletne strani Občine Šempeter - Vrtojba:
http://www.sempeter-vrtojba.si. Občina Šempeter - Vrtojba lahko v času razpisnega roka
prijavitelju posreduje razpisno dokumentacijo
na osnovi njegove pisne zahteve.
Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali osebno v glavno pisarno najkasneje do vključno 27. junija 2008,
do 12. ure, na naslov: Občina Šempeter
- Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290
Šempeter pri Gorici, s pripisom: »Ne odpiraj – Koncesija za lekarno«, v zgornjem
levem kotu ovojnice mora biti naziv in naslov
prijavitelja.
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 pojasnila:
Ksenija Ušaj (tel. 05/335-16-22), ksenija.usaj@sempeter-vrtojba.si.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
odpiranje vlog najpozneje v roku 15 dni po
izteku razpisnega roka. 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 izbire koncesionarja pisno obveščeni, najkasneje v 30 dneh
po izteku roka za prijavo na javni razpis.
Občina Šempeter - Vrtojba
Ob-5345/08
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, s spremembami) in 5. člena Odloka
o koncesiji za opravljanju dejavnosti javnega
mestnega prometa in šolskih prevozov na
območju Občine Jesenice (Uradni list RS,
št. 37/96 in 16/97), Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: koncendent), objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije izvajanja javnega
mestnega prometa, vključno s šolskimi
prevozi v Občini Jesenice
1. Naziv in naslov koncendenta: Občina
Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
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2. Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za izvajanje javnega mestnega
prometa, vključno s šolskimi prevozi v Občini Jesenice.
3. Začetek in obdobje trajanja koncesije: začetek izvajanja koncesijskih storitev
je odvisen od sklenitve koncesijske pogodbe dalje in traja največ 10 let od sklenitve
koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske
pogodbe je odvisno od sprejetega sklepa
občinskega sveta, ki mora dati predhodno
soglasje na izbor koncesionarja ter od odločbe o podelitvi koncesije, ki bo predvidoma izdana v roku 60 dni po odpiranju
ponudb.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis in pogoji za izbor koncesionarja, so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Merila za ocenjevanje
Izbrana bo ekonomsko najugodnejša ponudba, to je tista ponudba, ki ustreza naslednjim merilom:
– cena največ 75 točk (ponudba za mestni promet prejme največ 25 točk, ponudba
za šolske prevoze največ 50 točk),
– reference največ 25 točk (reference
s področja izvajanja mestnega prometa prejmejo največ 10 točk in reference s področja
izvajanja šolskih prevozov prejmejo največ
15 točk).
6. Navedba finančnih zavarovanj (vzorci
v razpisni dokumentaciji):
– za resnost ponudbe: lastna bianco menica skupaj s pooblastilom za unovčenje in
menično izjavo v višini 20.000,00 €,
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: lastna bilanco menica skupaj s pooblastilom za unovčenje in menično izjavo
v višini 20.000,00 €.
7. Prijava na javni razpis mora biti predložena na predpisanih obrazcih s prilogami, v skladu z razpisno dokumentacijo.
8. Način plačila koncesionarja za izvajanje koncesionirane dejavnosti: koncesionar
bo za izvajanje koncesionirane dejavnosti
plačan v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, na podlagi odločbe o podelitvi koncesije.
9. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: Komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa za izbiro koncesionarja za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa
in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice poda predlog izbora koncesionarja,
na podlagi katerega direktorica Občinske
uprave Občine Jesenice, po predhodno pridobljenem soglasju občinskega sveta, izda
upravno odločbo o podelitvi koncesije.
10. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z obvezno oznako na ovojnici: »Ne odpiraj – ponudba – javni razpis
za podelitev koncesije izvajanja javnega
mestnega prometa, vključno s šolskimi prevozi v Občini Jesenice, št. 014-8/2008«.
Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, do vključno torka, 1. 7. 2008, do 12.
ure. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav, komisija za odpiranje prijavnih
vlog ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijaviteljem.
11. Datum odpiranja prijav: Komisija bo
v torek, 1. 7. 2008, ob 13. uri, na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, odprla
vse v roku dostavljene prijave.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo obveščeni o izboru koncesinarja predvidoma v roku 60 dni od odpiranja ponudb.
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13. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Jesenice
(http://www.jesenice.si).
14. Vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom so dostopne na spletnih straneh
Občine Jesenice (http://www.jesenice.si)
oziroma na tel. 04/586-93-36 (Kancler Simona).
Občina Jesenice
Ob-5365/08
Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje, Slovenija na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: parc. št. 3274/4, travnik v izmeri
160 m2, parc. št. 3275/1, travnik v izmeri
538 m2, parc. št. 3275/3, travnik v izmeri 30 m2, vse k.o. Velenje, v skupni izmeri
728 m2.
Predmetne nepremičnine se nahajajo na
severozahodni strani zazidave Sončni grič
v KS Gorica pod Cesto V. v Velenju.
Izhodiščna cena nepremičnine je
50 EUR/m2. V ceno niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega
urejanja.
Parcele, ki so predmet prodaje, se prodajajo skupaj kot celota.
Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe in vzorec kupoprodajne pogodbe so
objavljeni na spletni strani Mestne občine
Velenje: http://www.velenje.si, v pisni obliki
pa pri Zdravki Vasiljević, v Pravni službi,
pisarna št. 16.
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine se prodajajo po sistemu
videno – kupljeno.
2. Nepremičnine, ki so predmet prodaje,
se prodajajo kot celota.
3. Kupec plača davek na dodano vrednost (DDV) ter nosi vse stroške v zvezi
s prodajo in prenosom lastništva.
4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
15 dni od prejema obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil. V tem primeru zapade plačana varščina v korist prodajalca.
5. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po
prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil
kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Zemljiško
knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice
bo prodajalec izdal po prejemu celotne kupnine.
6. Nepremičnine so proste vseh bremen.
7. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo ponudil najvišjo kupnino.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske
unije. Državljanstvo se dokazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
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dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se dokazuje
z originalnim izpiskom iz sodnega registra,
samostojni podjetniki pa predložijo potrdilo
o vpisu v Poslovni register Slovenije, izdano
od AJPES-a.
2. Ponudnik lahko odda ponudbo le za
nakup vseh nepremičnin.
3. Ponudnik mora obvezno vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od
izhodiščne vrednosti nepremičnin na podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411, z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7141009-20104008, kar znaša 3.640,00 EUR. Izbranemu ponudniku bo
varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena
v roku 3 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
V. Ponudba
Ponudba se bo štela za pravilno, če bo
ponudnik predložil:
1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).
2. Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije (Dokumenti ne smejo biti starejši od
dveh mesecev do dneva odpiranja ponudb;
zadošča predložitev fotokopij dokumentov.
V primeru, da bo prodajalec naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik
prinesti na vpogled.).
2.1. Dokazilo o sedežu ponudnika:
– pravna oseba – gospodarska družba
predloži izpis iz sodnega registra,
– samostojni podjetnik – posameznik
predloži potrdilo o vpisu v poslovni register
Slovenije, izdano s strani AJPES.
2.2. Dokazilo o državljanstvu:
– fizične osebe – predložijo kopijo potnega lista ali osebne izkaznice.
3. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava
o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
4. Podpisan in žigosan vzorec kupoprodajne pogodbe (priloga št. 3).
5. Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja
ponudb (priloga št. 4).
6. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu ponudba
(priloga 5).
7. Potrdilo
o
plačilu
varščine v višini 3.640,00 EUR na podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411, z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7141009-20104008.
VII. Oddaja ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če je predložena prodajalcu najkasneje do
vključno 30. 6. 2008 do 10. ure, na naslov
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje. Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na
odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako,
kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne
odpiraj – Javno zbiranje ponudb – prodaja
nepremičnin – sončni grič«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika.
Prodajalec bo upošteval le pravočasne in
pravilne ponudbe.
VIII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Odpiranje ponudb v prostorih Mestne
občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, dne
30. 6. 2008, ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim

dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje zemljišč in vse ponudnike
obvestila o izboru v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo ponudil najvišjo kupnino za nepremičnine, ki so predmet javnega razpisa.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnin in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi.
IX. Informacije: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom nepremičnin v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Velenje, pri Zdravki Vasiljević, od ponedeljka do petka med 9. in 12.
uro, na tel. 03/896-16-80.
Mestna občina Velenje
Št. 09311-01/2008
Ob-5357/08
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 98/07) in Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2008, Občina
Bovec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov na področju družbenih
dejavnosti v Občini Bovec v letu 2008
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
– mladinska dejavnost, letni programi in
projekti, ki spodbujajo kreativnost in zadovoljujejo potrebe otrok in mladih, zmanjšujejo
učinke in posledice tveganih vedenj, krajše
oblike izobraževanja in usposabljanja mladih
za delo v mladinskih projektih, programe, ki
se ukvarjajo z mladinsko problematiko, programe organiziranih dijaških in študentskih
prevozov, prireditve za mlade, projekte aktivnega preživljanja prostega časa v času
šolskih počitnic;
– humanitarna dejavnost, letni programi
in projekti katerih cilj delovanja so humanitarni, dobrodelni nameni, delujejo preventivno na področju zdravstva in so namenjeni
ljudem potrebnim materialne in nematerialne pomoči zaradi materialne in duševne
stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti in
podobno;
– dejavnosti drugih društev in posebnih
skupin, programi veteranskih organizacij,
borcev, invalidov vojn in drugih posebnih
skupin pomembnih za občino.
2. Višina sredstev namenjenih za posamezne vsebine znaša:
– mladinski programi in projekti 4.300,00
EUR,
– programi in projekti humanitarnih društev in organizaciji za pomoč posebno ranljivih skupin 3.000,00 EUR,
– programi drugih društev in posebnih
skupin 2.150,00 EUR.
5% sredstev programov je namenjenih
za rezervo. O razdelitvi teh sredstev odloča
župan.
3. Dodeljena sredstva morajo izvajalci
programov porabiti do 31. 12. 2008.
4. Na razpisu lahko sodelujejo:
– društva in druge institucije, ki imajo
sedež v Občini Bovec,
– društva in druge institucije medobčinskega, regijskega ali državnega značaja
s sedežem izven Občine Bovec, če pro-
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grame, ki jih prijavljajo na razpis izvajajo na
območju Občine Bovec ali so v programe
vključeni občani Občine Bovec oziroma se
ocenjuje, da so za občino pomembni,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev programa in so registrirani za opravljanje dejavnosti za katero se prijavljajo,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
kolikor so organizirani v skladu z Zakonom
o društvih,
– da imajo do občine poravnane vse obveznosti iz preteklega leta.
5. Posamezni prijavljeni program bo občina sofinancirala v skladu z razpisnimi pogoji in v skladu z merili, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.
6. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Bovec www.
obcina.bovec.si oziroma jo interesenti lahko dvignejo na Občini Bovec, Mala vas 121,
5230 Bovec, v času uradnih ur.
7. Rok za prijavo na javni razpis – družbene dejavnosti 2008 – je 3. 7. 2008.
8. Prijave z zahtevano dokumentacijo
pošljite v zaprti kuverti na naslov Občine
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec,
kot je določeno z razpisno dokumentacijo.
9. Odpiranje prijav bo 4. 7. 2008 in ne
bo javno.
10. Sklep o delitvi sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku
razpisnega roka.
11. Dodatne informacije lahko dobite na
Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, pri Jožici Kavs, tel. 05/384-19-09.
Občina Bovec
Št. 031-0004/2008
Ob-5512/08
Na podlagi Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, …, 23/07)
in Pravilnika o vodenju postopkov pri oddaji
javnih naročil male vrednosti v Občini Ravne
na Koroškem z dne 20. 2. 2008 objavljamo
javni natečaj
za oblikovanje grafične podobe občine
in mesta Ravne na Koroškem
Občina Ravne na Koroškem oddaja javno naročilo male vrednosti z anonimnim
javnim natečajem za oblikovanje grafične
podobe občine in mesta Ravne na Koroškem. Javni natečaj je za ponudbe odprt do
15. julija 2008.
Besedilo javnega naročila, smernice za
oblikovanje grafične podobe in druge priloge so objavljene na spletni strani Občine
Ravne na Koroškem: http://www.ravne.si,
dokumentacijo pa lahko zainteresirani ponudniki dvignejo tudi v sprejemni pisarni
Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, Ravne na Koroškem, v delovnem
času Občinske uprave Občine Ravne na
Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 603-3/08 5000
Ob-5526/08
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami), 217. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 8. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00, 108/01 in 70/06), Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 12/07) in Sklepa župana Mestne
občine Celje št. 603-3/08 5000 ŽC z dne

10. 6. 2008, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
projektov s področja mladinske
dejavnosti v Mestni občini Celje v letu
2008
1. Namen razpisa je izbira projektov
s področja mladinske dejavnosti, ki bodo
v letu 2008 sofinancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Celje. Mestna občina
Celje bo iz sredstev proračuna za leto 2008
sofinancirala projekte s področja mladinske
dejavnosti, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. S tem se želi omogočiti
mladim v Celju možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa.
Mladinski projekti so tiste prostočasne
in preventivne aktivnosti, ki so namenjeni
mladim v Celju. Izvajajo se po metodah organiziranega neformalnega učenja in se nanašajo na naslednja področja spodbujanja
mladih za:
– nenasilje,
– solidarnost do drugih,
– družbeno angažirano delovanje,
– socialno odgovorno delovanje,
– sprejemanje drugačnosti,
– multikulturno učenje,
– preprečevanje diskriminacije,
– prostovoljstvo,
– samostojno odločanje.
Mladinske nepridobitne organizacije so
tiste organizacije, ki so registrirane na podlagi enega od zakonov, ki zagotavljajo nepridobitnost ter izvajajo mladinske aktivnosti.
Mladi v Celju so osebe starosti med 12 in
30 letom, ki se izobražujejo, delajo in imajo
stalno bivališče v Mestni občini Celje.
Prijavitelji se lahko v okviru tega javnega
razpisa prijavijo s projekti za aktivno preživljanje prostega časa v letu 2008.
2. Višina sredstev, ki je v proračunu Mestne občine Celje v letu 2008 namenjena za
sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti, znaša 32.256,00 EUR.
3. Projekti, sofinancirani na podlagi tega
razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno
realizirani do 31. 12. 2008.
4. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki izvajajo dejavnost na področju
mladinske dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– vsebina vloge je v skladu z opredelitvijo mladinskih aktivnosti v predmetnem
razpisu;
– vsaj 95% udeležencev aktivnosti so
mladi v starosti od 12. do 30. leta;
– svojo dejavnost izvajajo na območju
Mestne občine Celje in imajo na njenem
območju sedež ali enoto;
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička;
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa;
– vlagatelj mora odgovoriti na vsa vprašanja v prijavnem obrazcu;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev prijavljenega projekta;
– imajo izdelano realno finančno konstrukcijo projekta;
– so do 31. 1. 2008 oddale poročilo o realizaciji projektov, financiranih za istoimenski javni razpis v letu 2007 (gre za predlagatelje, ki so prejeli proračunska sredstva
Mestne občine Celje v letu 2007).
Projekti subjektov, ki izpolnjujejo pogoje
tega razpisa, pa so sofinancirani s strani
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Mestne občine Celje na drugi osnovi za isti
projekt, ne morejo biti sofinancirani skladno s tem razpisom. Na javni razpis se
ne morejo prijaviti pravne osebe in javni
zavodi, katerih ustanovitelj je Mestna občina Celje.
5. Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predloge za izvedbo največ treh projektov ločeno v vsaki kuverti, pri čemer vred
nost sofinanciranja s strani MOC za leto
2008 ne sme presegati 50% deleža celotne
vrednosti predloga v posamezni vlogi.
6. Predlogi projektov predlagateljev bodo
ocenjeni v skladu z naslednjimi merili:
– sofinanciranje projektov v preteklih treh
letih s strani Mestne občine Celje;
– vsebina projekta;
– izdelana organizacijska shema izvedbe projekta;
– sodelovanje uporabnikov pri izvedbi
projekta;
– sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi
projekta;
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe projekta;
– čas delovanja predlagatelja;
– delovanje predlagatelja v javnem interesu.
Projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
7. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo na spletni strani Mestne
občine Celje: www.celje.si ali pa jo prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se mora
posredovati na elektronski naslov: zeljko.cigler@celje.si). Dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko dobijo interesenti osebno pri višjem svetovalcu Željku Ciglerju na tel. 03/42-65-852 ali 03/42-65-860
(tajništvo Oddelka za družbene dejavnosti
MOC).
8. Rok za oddajo predlogov projektov je
sreda, 2. 7. 2008. Predlogi morajo v celoti
izpolnjevati zahteve po tem razpisu in v razpisni dokumentaciji.
9. Predlagatelji predloge pošljejo izključno priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, na
kateri je naveden naslov: Mestna občina
Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom:
»Ne odpiraj – projekti mladinske dejavnosti
v letu 2008«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti obvezno naveden polni naziv in naslov
predlagatelja.
10. Odpiranje predlogov bo vršila komisija, imenovana s sklepom župana MOC (v
nadaljevanju: komisija). Na odpiranju predlogov komisija ugotavlja popolnost vlog
glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo
bo komisija takoj po odpiranju predlogov
predlagatelje pozvala, da predloge v roku
8 dni dopolnijo. Odpiranje predlogov ne bo
javno.
11. Na podlagi predlogov komisije bo
o izbranih, zavrnjenih in zavrženih predlogih
na javnem razpisu po pooblastilu župana
MOC s sklepom odločila vodja Oddelka za
družbene dejavnosti MOC.
Zavrženi bodo predlogi:
– ki ne bodo poslani v roku in na način, ki
je določen v 8. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovali vseh dokazil in
drugih vsebin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisano
področje in ne bodo dopolnjeni v roku za
dopolnitev predlogov (nepopolni predlogi).
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Zavrnjeni bodo predlogi:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za razpisano področje in
– ki jih bo komisija na podlagi meril za
izbor projektov in način ocenjevanja ocenila
kot neustrezne.
12. Vsi prijavljeni predlagatelji bodo o izidu prijav pisno obveščeni 30 dni po zaključku odpiranja vlog.
Mestna občina Celje
Ob-5364/08
Na podlagi Zakona o subvencioniranju
dijaške prehrane (Uradni list RS, št. 45/08)
Srednja zdravstvena šola Ljubljana izdaja
razpis
za izbiro zunanjega ponudnika za
pripravo, dostavo in razdelitev dnevnih
obrokov na šoli
Pogodba z izbranim ponudnikom se
sklene za obdobje dveh let, in sicer od 1. 8.
2008 do 31. 7. 2010.
Ponudnik za pripravo, dostavo in razdelitev dnevnih obrokov na Srednji zdravstveni
šoli Ljubljana mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– Ponudnik mora zagotoviti topel obrok
za okvirno 1100 dijakov dnevno v vrednosti 2,42 evra, ki je subvencioniran s strani
države.
– Sestava obrokov mora biti v skladu
s smernicami zdravega prehranjevanja
v vzgojno-izobraževalnih zavodih (smernice
Inštituta za varovanje zdravja RS, na spletni
strani Inštituta za varovanje zdravja RS).
– Sestava jedilnikov mora biti v skladu
s praktičnimi navodili načrtovanja dnevnih
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toplih obrokov za dijake (Praktična navodila
Inštituta za varovanje zdravja RS, na spletni
strani MŠŠ).
– Načini in postopki za izvajanje dijaške
prehrane morajo biti v skladu z Zakonom
o subvencioniranju dijaške prehrane.
– Ponudnik mora šoli priskrbeti evidentiranje z magnetnim zapisom z dijaško izkaznico in šoli dnevno javljati število izdanih
toplih obrokov. Evidenca mora biti razporejena po razredih in v okviru posameznega
razreda po abecedi.
– Šola bo organizirala dnevno razdelitev
toplega obroka za okvirno 1100 dijakov v štirih terminih po 45 minut.
– Poleg dnevnega toplega subvencioniranega obroka mora najemnik proti plačilu
ponuditi tudi druge tople in hladne obroke, sadje, zelenjavo in napitke za delavce
šole, udeležence izrednega izobraževanja
in dijake.
– Najemnik bo za najem prostorov
plačeval mesečno najemnino v znesku
3.000 evrov, v katero so vključeni vsi obratovalni stroški (elektrika, voda, plin, odvoz
smeti, telefon, čiščenje jedilnice). Za čiščenje razdelilnice in prostora za shranjevanje
živil bo najemnik poskrbel sam.
Kolikor želite sodelovati v javnem razpisu, vam bomo posredovali še preostale
razpisne pogoje in potrebno razpisno dokumentacijo. Kontaktna oseba je Aleksandra
Vujisić, tel. 01/300-16-25, e-mail: aleksandra.vujisic@guest.arnes.si.
Prijave na razpis pošljite do 23. 6. do
12. ure, v zaprti kuverti na naslov: Srednja
zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska cesta
61, 1000 Ljubljana, s pripisom Javni razpis,
najem šolske restavracije, ne odpiraj.
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
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Javne dražbe
Št. 352-14/2008
Ob-5314/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
Osem počitniških prikolic IMV-Adria
Kamper 500, ki so stacionirane v naselju
Počitniškega doma MNZ Debeli rtič, Jadranska 79, Ankaran. Dimenzije prikolic: dolžina
5,2 m, širina 2,4 m in višina 2,2 m. Prikolice
imajo tri prostore – spalnico z nizko posteljo
in leseno omaro, večjega prostora, v katerem sta mini kuhinja in miza s klopema, ter
manjšega prostora, v katerem sta pograd in
omara. Prikolice so izdelane leta 1988.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za vsako posamezno prikolico je 850,00 €. Najnižji znesek višanja je
50,00 €. Draži se vsaka prikolica posebej.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v naveden roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 30. 6. 2008 ob
11. uri, v prostorih Počitniškega doma MNZ
Debeli Rtič, Jadranska 79, Ankaran.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 26. 6. 2008
do 12. ure plačati varščino v višini 85,00 €.
Varščina se plača na račun Ministrstva za
notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter
sklic 28 17116-2990008-39901408.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno
premičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more
odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Ogled prikolic, ki so predmet prodaje, je
mogoč v torek, 17. 6. 2008, in sredo, 19. 6.
2008, od 10. do 13. ure. Interesenti naj en
dan pred nameravanim ogledom pokličejo
kontaktno osebo MNZ – Janez Hribar, tel.
051/65-97-61. Ogled prikolic bo mogoč tudi
na dan javne dražbe, 30. 6. 2008, od 10. do
11. ure.
Podrobnejše
informacije
v
zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Saši
Renko, tel. 01/428-40-79, el. naslov:
sasa.renko@gov.si.
9. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavita,
pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški.
10. Drugi pogoji:
– premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– prodaja se vsaka prikolica posebej;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana;
– kupec mora premičnino prevzeti v roku
15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo ter odvozom prikolic poravna kupec;
– naročnik v skladu s petim odstavkom 5.
člena Zakona o davku na dodano vrednost
(Uradni list RS, št. 117/06) ni zavezanec za
plačilo DDV.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 251/2008
Ob-5346/08
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 z dne 16. 2. 2007), 38.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Statuta Občine Ig (Uradni list
RS, št. 2/00, 68/01 in 56/03), Statuta Občine
Ig (Uradni list RS, št. 129/06), sklepa Občinskega sveta Občine Ig z dne 28. 3. 2007 in
sklepa korespondenčne seje Komisije za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Ig z dne
6. 6. 2008 objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča parcele
št. 618-sadovnjak-2779 m2 k.o. Iška vas,
pri čemer je navedena parcela vpisana
pri vl. št. 681, k.o. Iška vas
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel.
01/280-23-00, faks 01/280-23-22, e-mail:
obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: nepozidano in
komunalno neopremljeno zemljišče, parcela
št. 618, k.o. Iška vas, v izmeri 2779 m2, k.o.
Golo. Po obvestilu iz lokacijske dokumentacije št. 35011/2007 z dne 5. 4. 2007 je predmetna parcela št. 618, k.o. Iška vas v območju urejanja VS 15/1 namenjena za gradnjo
družinskih hiš – vaškega jedra, za katero je

potrebno pridobiti kulturno varstvene smernice za posege v prostor. Lokacija zemljišča
je mnogokotne oblike, predvidena za gradnjo individualnih hiš. Parcela leži v ravnini,
na lepi, odprti in sončni lokaciji z dobrim razgledom. Preko parcele je speljan nizkonapetostni zračni vod elektrike. Vsa infrastruktura
je v bližini. Do parcele je na njenem zahodnem delu pripeljana asfaltna cesta, z jugozahodne smeri pa makadamska cesta.
Sedanja raba parcele je travnik.
3. Izklicna cena znaša 129,60 EUR/m2
z vključenim 20% DDV, kar znese skupaj znesek 360.158,40 EUR z vključenim 20% DDV,
oziroma neto cena znaša 300.132,00 EUR,
20% DDV pa 60.026,40 EUR.
4. Javna dražba navedene nepremičnine
se bo vršila dne 1. 7. 2008 v prostorih Občine Ig, ob 14. uri.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno
v višini 360.158,40 EUR, v katero je že 20%
DDV, za znesek najmanj 1.000,00 EUR.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15
dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi
uspelega dražitelja, se šteje, da je dražitelj
odstopil od nakupa nepremičnine, plačana
varščina pa zapade prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor
dražitelj kot kupec ne plača kupnine v postavljenem roku, se šteje pogodba za razdrto
po sami pogodbeni volji strank, varščina pa
zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške overovitve pogodb ter druge stroške
v zvezi z nakupom ter prenosom lastninske
pravice plača najuspešnejši dražitelj kupec.
Občina Ig bo kupcu po plačilu kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno dovolilo,
na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice na svoje
ime ter kupcu omogočila nemoteno posest
nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 36.015,84 EUR na račun prodajalca Občine Ig, številka računa 01237-0100000320,
sklic 00 7221-1488-1, s pripisom javna dražba za parcelo št. 618, k.o. Iška vas ter se na
javni dražbi izkazati z originalnim bančnim
potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim
dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma
identifikacijsko številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo
za sodelovanje in licitiranje na javni dražbi, če
se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
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– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič, in
sicer dne 20. 6. 2008 ob 10. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla,
dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice
do nikakršne odškodnine, razen do vračila
eventualno že vplačane varščine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič, tel. 01/280-23-00.
Občina Ig
Št. 478-46/2008-1508
Ob-5358/08
Občina Kočevje v skladu z določbami
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, 84/07) ter občinskega Programa prodaje občinskega stvarnega
premoženja za leto 2008, razpisuje
javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin
v njeni lasti
1. Predmet prodaje:
A – parcela št. 494/7, k.o. Željne, nezazidano stavbno zemljišče površine 924 m2,
namenjeno za stanovanjsko gradnjo, komunalno opremljeno.
Izklicna cena: 21.621,6 EUR z vključenim DDV.
B – parcela št. 494/6, k.o. Željne, nezazidano stavbno zemljišče površine 889 m2,
namenjeno za stanovanjsko gradnjo, komunalno opremljeno.
Izklicna cena: 20.802,6 EUR z vključenim DDV.
C – parcela št. 2860/106, k.o. Livold (Mestni log), nezazidano stavbno zemljišče površine 897 m2, namenjeno za stanovanjsko
gradnjo, komunalno opremljeno.
Izklicna cena: 16.800,0 EUR z vključenim DDV.
D – parcela št. 2860/120, k.o. Livold (Mestni log), nezazidano stavbno zemljišče površine 1025 m2, namenjeno za stanovanjsko
gradnjo, komunalno opremljeno.
Izklicna cena: 20.400,0 EUR z vključenim DDV.
E – parcela št. 1168/2, k.o. Kočevje (Cesta na stadion), nezazidano stavbno zemljišče površine 1590 m2, namenjeno za stanovanjsko gradnjo, komunalno opremljeno.
Izklicna cena: 59.148,0 EUR z vključenim DDV.
F – parcela št. 1689/19, k.o. Kočevje
(Reška cesta), nezazidano stavbno zemljišče površine 1801 m2, namenjeno za poslovno gradnjo, komunalno opremljeno.
Izklicna cena: 61.162,0 EUR z vključenim DDV.
G – parcela št. 461/1, k.o. Kočevska
Reka, nezazidano stavbno zemljišče površine 1608 m2, namenjeno za poslovno gradnjo, komunalno delno opremljeno.
Izklicna cena: 18.331,2 EUR z vključenim DDV.
H – parcela št. 466, k.o. Kočevska Reka,
nezazidano stavbno zemljišče površine
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1152 m2, namenjeno za poslovno gradnjo,
komunalno delno opremljeno.
Izklicna cena: 13.132,8 EUR z vključenim DDV.
I – parcela št. 487/2, k.o. Kočevska
Reka, nezazidano stavbno zemljišče površine 115 m2, namenjeno za poslovno gradnjo,
komunalno delno opremljeno.
Izklicna cena: 1.311,0 EUR z vključenim
DDV.
J – parcela št. 488/2, k.o. Kočevska
Reka, nezazidano stavbno zemljišče površine 228 m2, namenjeno za poslovno gradnjo,
komunalno delno opremljeno.
Izklicna cena: 2.599,2 EUR z vključenim
DDV.
K – parcela št. 490/3, k.o. Kočevska
Reka, nezazidano stavbno zemljišče površine 387 m2, namenjeno za poslovno gradnjo,
komunalno delno opremljeno.
Izklicna cena: 4.411,8 EUR z vključenim
DDV.
L – parcela št. 491/2, k.o. Kočevska
Reka, nezazidano stavbno zemljišče površine 345 m2, namenjeno za poslovno gradnjo,
komunalno delno opremljeno.
Izklicna cena: 3.933,0 EUR z vključenim
DDV.
M – parcela št. 492/4, k.o. Kočevska
Reka, nezazidano stavbno zemljišče površine 437 m2, namenjeno za poslovno gradnjo,
komunalno delno opremljeno.
Izklicna cena: 4.981,8 EUR z vključenim
DDV.
N – parcela št. 493/4, k.o. Kočevska
Reka, nezazidano stavbno zemljišče površine 19 m2, namenjeno za poslovno gradnjo,
komunalno delno opremljeno.
Izklicna cena: 216,6 EUR z vključenim
DDV.
2. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo odvijala dne 30. junija 2008 ob 11. uri,
v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska c.
26 (1. nadstropje).
3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe,
ki vplačajo varščino v višini 10% od izklicne
cene za posamezno nepremičnino, za nakup katere kandidirajo (v primeru, če oseba
izrazi interes za nakup več nepremičnin,
mora položiti varščino za vsako od njih).
Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne
bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe,
uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna
v kupnino.
Varščino je potrebno vplačati na podračun proračuna Občine Kočevje, št.
01248-0100005213, odprtega pri UJP Novo
Mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varščine
za javno dražbo – nepremičnina A, B … N«
(vplačnik navede tisto nepremičnino, za nakup katere kandidira).
Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj
osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine
v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko
pridobivajo nepremičnine na podlagi načela
vzajemnosti).
Na javni dražbi kot dražitelji v skladu
s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ne morejo
sodelovati cenilec, člani komisije oziroma
oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga
razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno
dražbo).

Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na
javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno
pogodbo), lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži
njegovo pisno pooblastilo.
Za sodelovanje na javni dražbi morajo
torej dražitelji predložiti naslednje:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– osebne podatke oziroma za pravne
osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma
sedeža) – fizične osebe morajo predložiti
fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe
pa predložiti izpisek iz sodnega registra,
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine (parcele), ki jo
želi kupiti,
– izjavo, da je oseba državljan države
članice EU ali druge države, ki v skladu
s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo
nepremičnine na območju Republike Slovenije,
– izjavo (velja za pravne osebe), da niso
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije,
– potrdilo občinskega Oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja, da
ima oseba (fizična ali pravna) poravnane
vse obveznosti do Občine Kočevje,
– izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji
javne dražbe in osnutkom pogodbe.
Udeleženec na javnem razpisu lahko
zgornje podatke navede na pripravljenem
pomožnem obrazcu, ki se ga lahko pridobi v vložišču Občine Kočevje, ali na svoji
lastni listini.
Podatke oziroma potrdila je potrebno
predložiti najkasneje do dveh delovnih dni
pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do
petka 27. junija 2008 do 12. ure, osebno
v vložišče ali priporočeno po pošti.
Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo
naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila
pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav
oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo
na razpisu.
4. Znesek višanja izklicne cene na javni
dražbi: najnižji znesek višanja izklicne cene
na javni dražbi znaša za parcele, katerih
začetna vrednost je manjša od 30.000,00
EUR, je 300,00 EUR, za parcele, katerih začetna vrednost je večja od 30.000,00 EUR,
pa 500,00 EUR.
5. Pravila poteka javne dražbe
Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili:
– pravico do sodelovanja pri draženju za
posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki
izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa;
– izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat.
Če nobeden od udeležencev javne dražbe
navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena,
ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba
glede določenega predmeta končana. Ko je
cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno
dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je
bil predmet javne dražbe prodan;
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicana
cena;
– ugovore na postopek javne dražbe, ki
jih osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je
možno podati le do sklenitve zapisnika;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
6. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa
zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem
roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8
dni od sklenitve pogodbe, in sicer na račun
Občine Kočevje št. 01248-0100005213.
Pravočasno plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem
roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje
vplačane varščine).
Po poplačilu celotne kupnine bo občina
kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki
je podlaga za vpis lastništva v zemljiško
knjigo.
7. Drugo
Notarske stroške overitve pogodbe in
stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača
kupec. Davki so všteti v pogodbeno ceno.
Dodatne informacije o javni dražbi ter nepremičninah, z možnim ogledom po predhodnem dogovoru, je možno pridobiti na Občini Kočevje pri direktorju občinske uprave
Janku Kaliniču, tel. 01/893-82-08 ali GSM
041/406-183, v času uradnih ur.
Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji
nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne
izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev
na lastnih listinah) ter vzorec prodajne pogodbe je možno pridobiti na vložišču Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26 (pritličje – levo)
vsak delovni dan od 8. do 13. ure, ob sredah
od 8. do 16.30.
Pomožni obrazec za prijavo se nahaja tudi na uradnih spletnih straneh Občine
Kočevje.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga pooblaščena oseba, lahko
s soglasjem župana ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla (pogodbe). Dražiteljem
se v takem primeru povrnejo izkazani stroški
za prevzem razpisne dokumentacije.
Občina Kočevje
Ob-5366/08
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330
Piran na podlagi 20. člena v zvezi s 14.
členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 24/07) in na podlagi letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
v lasti Občine Piran (sklep občinskega sveta
478-315/2007 z dne 18. 12. 2007) objavlja
razpis javne dražbe
nepremičnin Občine Piran
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6320
Piran, tel. 05/671-03-51; faks 05/671-03-39;
e-mail: Obcina.Piran@piran.si.
2. Opis predmeta dražbe in izklicne
cene
Parc. št. 1338: stanovanjska stavba
450 m2.
Parc. št. 1339/1: dvorišče 1571 m2, zelenica 430 m2, stanovanjska stavba 65 m2,
oboje vložek št. 333, k.o. Portorož.

Izhodiščna cena: 2.930.000,00 €.
Predmet javne dražbe je prodaja stavbe
na naslovu Obala 27, Portorož, z dvoriščem,
gospodarskim poslopjem ter kompleksom
vrtov, kar vse se nahaja v Fizinah, tik ob
Portorožu, na elitni lokaciji ob morju. Nepremičnini se prodajata kot enoten kompleks.
Nepremičnini sta vpisani v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Piranu, katastrska občina Portorož, kot last Občine Piran do celote. Zemljišče je obremenjeno s služnostjo
v korist Javnega podjetja Okolja Piran d.o.o.
Nepremičnina je zavarovana kot umetnostni
in arhitekturni spomenik.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.
4. Splošni poslovni pogoji: postopek javne dražbe in sklenitev prodajne pogodbe
poteka v skladu s splošnimi pogoji organizatorja javne dražbe. Potek javne dražbe se
zvočno in video snema.
5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe
Prodajna pogodba – besedilo katere je
del splošnih pogojev organizatorja javne
dražbe.
Prodajna pogodba se uspelemu dražitelju predloži v podpis neposredno po zaključku javne dražbe oziroma ob uri, določeni v pozivu predsednika komisije, ki javno
dražbo vodi.
Prodajna pogodba mora biti sklenjena
v roku 15 dni po končani dražbi. Če kupec
ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu
prodajalec lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe s ponovnim pozivom, vendar ne
za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če kupec ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo
varščino in se šteje, da je kupec od sklenitve
pogodbe odstopil.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnino
v enkratnem znesku kupec poravna na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna plačila Urad
v Kopru, št. 01290-0100005871, v roku 8
dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve
računa s strani prodajalca.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 1. 7. 2008 na sedežu organizatorja, to je občinska mestna palača,
Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, dvorana Domenica Tintoretta, s pričetkom ob 10. uri.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi,
predregistracija in registracija
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim
pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo);
– predloži, kolikor 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 notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna osebe,
predloži izpisek iz sodnega registra (lahko
tudi v ne overjeni fotokopiji), ki ne sme biti
starejši od treh mesecev šteto od dneva
razpisa javne dražbe.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in izpiska iz sodnega registra) je potrebno predložiti v originalu ali pa kopijo
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listine overjeno pri notarju. Organizator bo
pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
Na dan dražbe se mora ponudnik oziroma njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik registrirati pri pooblaščenih osebah
organizatorja v kraju in poslopju kjer se bo
izvedla javna dražba najkasneje 30 min.
pred začetkom javne dražbe, tako da predloži pooblaščeni osebi organizatorja dražbe v vpogled veljaven oseben dokument.
10. Varščina: ponudniki morajo do dne
30. 6. 2008 vplačati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene posameznega predmeta javne
dražbe navedeno v 1. točki tega razpisa.
Varščino je potrebno vplačati na podračun
enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru,
št. 01290-0100005871, s sklicem: 20-101
(fizične osebe) oziroma 20-100 (pravne osebe in s pripisom za javno dražbo.
11. Roka za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do dne 30. 6.
2008, do 12. ure na naslov organizatorja,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran oziroma v vložišče, ki se nahaja v pritličju stavbe. Javne
dražbe se lahko udeleži le kdor se pravočasno in pravilno prijavi.
12. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli
na javni dražbi se varščina vrne najkasneje
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
Ponudniku, ki uspe (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine organizator
obdrži varščino.
13. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne ali naroči po pošti, na naslov Občine
Piran, Uradu za premoženjskopravne zadeve (II. nadstropje – levo), Tartinijev trg 2,
6330 Piran, ob predložitvi dokazila o plačilu
cene razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je moč naročiti tudi preko faks
sporočila. V naročilu razpisne dokumentacije je potrebno navesti ali bo naročnik razpisno dokumentacijo osebno prevzel oziroma
navesti naslov, na katerega naj se razpisna
dokumentacija pošlje.
Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in zemljišča, ki je
predmet dražbe; zemljiškoknjižen izpisek;
katastrske podatke; mapno kopijo z označbo parcel, ki so predmet dražbe; izsek iz
prostorsko izvedbenih aktov; priročni zemljevid z označbo lokacij predmetov dražbe; slike predmeta javne dražbe, območja
oziroma lokacij; splošne pogoje za izvedbo
in udeležbo na javni dražbi organizatorja
javne dražbe; obrazec izjave o brezpogojnem sprejemanju splošnih pogojev javne
dražbe; pravne vire, ki urejajo postopek
prodaje; obrazec prodajne pogodbe. Cena
razpisne dokumentacije je 50,00 € in se
plača na podračun enotnega zakladniškega
računa Občine Piran pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru, št. 01290-0100005871,
s pripisom »za razpisno dokumentacijo za
javno dražbo«.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobi na
sedežu Občine Piran vsak delovni dan
med uradnimi urami v Uradu za premoženjskopravne zadeve Občine Piran oziroma na naslednjih kontaktnih številkah:
05/671-03-51, 671-03-37, e-mail: martina.kukovec@piran.si, faks 05/671-03-39.
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14. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč ogled.
15. Drugi pogoji
Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico in služnost v korist prodajalca/ organizatorja javne dražbe za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne infrastrukture in
se sklepa po načelu videno-kupljeno. Prodajna pogodba vsebuje tudi določilo, da je
kupec dolžan predmet prodaje uporabiti za
namen hotelske dejavnosti.
Kupnina ne vključuje DDV-ja ali davka na
promet nepremičnin, sodnih taks za vknjižbo
ter drugih obveznih dajatev. Kupec je dolžan
plačati stroške notarske overitve, stroške
vknjižbe, davke in druge dajatve.
Komisija za nepremičnine s soglasjem
župana si pridružuje pravico ustaviti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla; pri čemer se dražiteljem povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Občina Piran
Št. 478-6/2007
Ob-5393/08
Na podlagi 19. in 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) ter v skladu
z določili Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07
in spremembe), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice objavlja
javno dražbo
za prodajo zemljišč
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, 4270 Jesenice.
II. Predmet prodaje
Stavbni zemljišči na Kočni:
– parc. št. 145/34, travnik v izmeri
710 m2, vpisana pri vložni št. 20 k.o. Blejska Dobrava in
– parc. št. 145/35, travnik v izmeri
901 m2, vpisana pri vložni št. 20 k.o. Blejska Dobrava.
Zemljišči se prodajata ločeno.
Zemljišči s parc. št. 145/34 in 145/35
k.o. Blejska Dobrava nista komunalno opremljeni, vendar v neposredni bližini potekajo
lokalni javni komunalni vodi (vodovod, plinovod). Zemljišče s parc. št. 145/34 k.o.
Blejska Dobrava neposredno meji na javno
cesto tako, da je dostop na zemljišče mogoč. Dostop do zemljišča s parc. št. 145/35
k.o. Blejska Dobrava pa je mogoče urediti
preko zemljišča s parc. št. 722/8 k.o. Blejska Dobrava, ki je po katastrskih podatkih
pot, v zemljiško knjigo pa vknjiženo kot javno dobro, upravljavec Občina Jesenice (v
naravi dostop še ni vzpostavljen in ga je
potrebno urediti). Občina Jesenice bo kupcu podelila pravico vzpostavitve in uporabe neposrednega dostopa iz javne ceste
do zemljišča s parc. št. 145/35 k.o. Blejska
Dobrava preko zemljišča s parc. št. 722/8
k.o. Blejska Dobrava, vendar celotne stroške vzpostavitve in uporabe dostopa nosi
kupec. Za komunalno opremljenost predmetnih zemljišč bo kupec poskrbel sam – na
lastne stroške.
V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice ležita zemljišči s parc. št. 145/34
in 145/35 k.o. Blejska Dobrava v območju
J4/S1/1 – ve in sta namenjeni stanovanjski
gradnji. Podrobnejša namenska raba: vaška
enodružinska zazidava.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja (zemljišča)
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– Prodajna pogodba v obliki notarskega zapisa.
IV. Izklicna cena in najnižji znesk njenega višanja
Izklicna cena za zemljišči:
– s parc. št. 145/34 k.o. Blejska Dobrava
znaša 51.318,80 EUR (brez DDV),
– s parc. št. 145/35 k.o. Blejska Dobrava
znaša 58.610,05 EUR (brez DDV).
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 500,00 EUR.
V. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8
dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe,
podpisane s strani obeh pogodbenih strank.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Položena varščina se všteje v kupnino.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 2. 7. 2008 ob
12. uri, v sejni sobi, klet, Občine Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice.
VII. Višina varščine
Najkasneje en dan pred javno dražbo
morajo dražitelji položiti varščino za zemljišče, ki ga bodo dražili in sicer:
– za zemljišče s parc. št. 145/34
k.o. Blejska Dobrava v višini 5.131,88
EUR (10% izklicne cene) na pod-račun
EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic
18 75400-7221002-47860708, s pripisom
»varščina za javno dražbo – zemljišče
s parc. št. 145/34 k.o. Blejska Dobrava«;
– za zemljišče s parc. št. 145/35
k.o. Blejska Dobrava v višini 5.861,00
EUR (10% izklicne cene) na pod-račun
EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic
18 75400-7221002-47860708, s pripisom
»varščina za javno dražbo – zemljišče
s parc. št. 145/35 k.o. Blejska Dobrava«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli se varščina brez obresti vrne v roku
15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov
transakcijski račun.
VIII. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Zemljišči se prodajata ločeno in po
sistemu videno-kupljeno. Davek na dodano
vrednost in stroške sklenitve pravnega posla
v obliki notarskega zapisa plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku,
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje ½ (pol)
ure pred začetkom javne dražbe osebno
zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti
kopije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
– potrdilo pristojnega organa (DURS)
o plačanih davkih in prispevkih določenih
z zakonom, staro največ 30 dni (tuj državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izda instituci-

ja v njegovi državi enakovredna instituciji,
od katere se zahteva potrdilo za slovenske
državljane, kolikor takega potrdila ne more
pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in
prispevke),
– dokazilo, da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše od 30
dni (samo za pravne osebe in s.p.),
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih
šestih mesecih pred javno dražbo ni imel
blokiranega transakcijskega računa (samo
za pravne osebe in s.p.),
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, star največ 30 dni; odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma
izpis iz poslovnega registra za s.p., staro
največ 30 dni; potrdilo o državljanstvu, če
gre za fizične osebe,
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša
s pogoji javne dražbe (glej točko IX.)
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, (fizične osebe,
s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
oseb),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep
se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne
dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do
zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija,
ki vodi postopek, odloči takoj.
5. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
Če je dražitelj samo eden se javna dražba kljub temu opravi, šteje se, da edini dražitelj sprejema izklicno ceno in se nepremičnina proda po tej ceni. Če sta dva ali več
dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja
cena se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni
dosežena, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno
zemljišče. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti
od ponudbe ali jo kakor koli razveljaviti.
6. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana Občine Jesenice,
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
prodajne pogodbe.
7. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07
in spremembe).
IX. Dodatne informacije o zemljiščih
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo zemljišč s parc. št. 145/34 in 145/35
k.o. Blejska Dobrava lahko pokličete na tel.
04/586-92-80, in sicer v času uradnih ur od
dneva objave javne dražbe do 1. 7. 2008.
Vzorec prodajne pogodbe in izjave iz
VIII. točke tega razpisa so dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (www.
jesenice.si – razpisi).
Občina Jesenice
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Št. 478-46/2008
Ob-5445/08
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, na podlagi 19. in 20. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) ter na
podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/05 – ZLS-UPB 1,
21/06 – odločba US RS in 14/07 – ZSPDPO), objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Krško
Predmeti prodaje
Predmeti prodaje so:
1. trisobno stanovanje v mansardi št. 3
(D) v izmeri 72,25 m2, ležeče v objektu na
naslovu Šolska 14/a, Krško, stoječem na
zemljišču parc. št. 522/2 – poslovna stavba v izmeri 2 10 m2 in dvorišče v izmeri
13 09 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem
vložku št. 659 k.o. Stara vas,
2. dvosobno stanovanje v mansardi št.
4 (E) v izmeri 48,70 m2, ležeče v objektu na
naslovu Šolska 14/a, Krško, stoječem na
zemljišču parc. št. 522/2 – poslovna stavba v izmeri 2 10 m2 in dvorišče v izmeri
13 09 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem
vložku št. 659 k.o. Stara vas,
3. dvosobno stanovanje v prvem nadstropju v izmeri 67,70 m2, ležeče v objektu
na naslovu Titova 98 na Senovem, stoječem
na zemljiščih parc. št. 454/3 – njiva v izmeri
2 39 m2 in travnik v izmeri 3 10 m2 in parc.
št. 130.S – stavbišče v izmeri 5 94 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku št. 125
k.o. Dovško.
Predmeta prodaje pod zaporednima
številkama 1 in 2 se prodajata v kompletu
in sta zasedena z najemnikom. Predmet
prodaje pod zaporedno št. 3 ni zaseden
z najemnikom. Predmeti prodaje so v lasti
Občine Krško.
Čas in kraj javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 30. 6. 2008, z začetkom ob
12. uri, v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta
krških žrtev 14, Krško.
Izklicne cene
Izklicne cene za predmete prodaje znašajo:
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 1 je izklicna cena 72.000,00 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 2 je izklicna cena 48.800,00 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 3 je izklicna cena 56.700,00 EUR.
Pri predmetih prodaje so v cenah vključeni tudi solastnina na pripadajočem delu
skupnih prostorov v razmerju do vrednosti
odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču
s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter
zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti
celotnega objekta.
Najnižji znesek višanja na javni dražbi je
500,00 EUR.
Plačilni pogoji: s kupci, najugodnejšimi
dražitelji za posamične predmete prodaje,
bodo v roku 15 oziroma 30 dni po zaključku
javne dražbe, sklenjene kupoprodajne pogodbe s plačilom kupnine v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št.
01254-0100008120. Plačilo kupnine v roku
8 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla.
Drugi pogoji:
– pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in fizične osebe, dr-

žavljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo,
– dražitelji morajo predložiti dokazilo
o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku
ali overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo predložiti dokazila za
opravljanje svoje dejavnosti v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo do dneva javne dražbe
plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
za posamičen predmet prodaje na podračun
EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120 in se pri plačilu kavcije sklicevati na posamičen predmet
prodaje (navedba zaporedne številke predmeta prodaje in opis predmeta prodaje),
– za posamičen predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in
ponudil najvišjo ceno,
– pri predmetu prodaje, ki je zaseden
z najemnikom ima najemnik predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo mora
izkoristiti pri prvi javni dražbi,
– pri predmetu prodaje, ki je zaseden
z najemnikom in pri katerem najemnik ne
izkoristi predkupne pravice, imajo etažni lastniki iste stavbe predkupno pravico le pri
enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri
prvi javni dražbi,
– kupec predmeta prodaje, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca
iz sklenjenih najemnih pogodb z najemnikom,
– najemnik, ki nima poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem oziroma najemodajalcem, ne more nastopati kot
dražitelj in kupec,
– če izbran dražitelj za posamičen predmet prodaje ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana
kavcija ostala prodajalcu,
– uspelemu dražitelju za posamičen
predmet prodaje se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim pa bodo kavcije vrnjene
brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni
dražbi,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis
v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec posamičnega predmeta prodaje,
– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja
za stvarne in pravne napake predmetov
prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za posamičen predmet prodaje, je izključena,
– do sklenitve pravnega posla se lahko
postopek prodaje kadarkoli ustavi, pri čemer
bodo povrnjeni stroški dražiteljem v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije,
– ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Krško,
tel. 07/49-81-279 in tel. 07/49-81-291, kjer
so na voljo tudi ostale informacije o prodaji
pri Janji Jordan in Cvelbar Kastelic Karmen,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico na
posamičnem predmetu prodaje po plačilu
celotne kupnine.
Občina Krško
Ob-5313/08
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 19, po pooblastilu lastnika nepremičnin Stanovanjskega sklada Republike
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Slovenije, javnega sklada, Ljubljana, Poljanska cesta 31, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe:
A) Nezazidana gradbena zemljišča: parc.
št. 1236/8 dvorišče 343 m², parc. št. 1236/9
dvorišče 121 m², parc. št. 1236/10 dvorišče
439 m², parc. št. 1236/11 neplodno 440 m²
in zazidano gradbeno zemljišče: parc. št.
1236/12 cesta 570 m² in parc. št. 1236/18
cesta 32 m², vse vpisano v zemljiško
knjižnem vložku št. 1284, k.o. Teharje.
Skupna velikost nepremičnin je 1.945 m²
in tvorijo del kompleksa stare železarne.
Nahajajo se na levem bregu reke Voglajne
in tvorijo ozek nabrežni pas in industrijsko
cesto v makadamski izvedbi. Makadamska
cesta na parc. št. 1236/12 in 1236/18, k.o.
Teharje je obremenjena s služnostno pravico
hoje in vožnje z vsemi prevoznimi sredstvi.
Nepremičnine se prodajajo kot zaokrožena
celota in so do celote v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
(v nadaljevanju: SSRS).
B) Nezazidano gradbeno zemljišče:
parc. št. 1338 zelenica 369 m², vpisano
v zemljiškoknjižnem vložku št. 481, k.o. Teharje. Nepremičnina je kot celota zaokrožena in je do celote v lasti SSRSja.
C) Stavbno zemljišče: parc. št. 1017 poslovna stavba 1012 m² in dvorišče 1200 m² –
do deleža 3/11, vpisano v zemljiškoknjižnem
vložku št. 996, k.o. Teharje. Idealni delež do
3/11 na poslovni stavbi predstavlja v naravi
poslovni prostor, ki je trenutno zaseden in
se uporablja kot tehnični in poslovni arhiv na
naslovu: Štore, Železarska cesta 3. Idealni
delež do 3/11 na dvorišču predstavlja pripadajoče funkcionalno zemljišče.
D) Stavbno zemljišče: parc. št. 513/4
stanovanjska stavba 259 m², vpisana
v zemljiškoknjižnem vložku št. 368, k.o. Dobovec in parc. št. 513/2 dvorišče 1127 m²
– do deleža ½, parc. št. 513/6 dvorišče 106
m² – do deleža ½, parc. št. 513/7 cesta 74
m² – do deleža ½, vse vpisane v zemljiško
knjižnem vložku št. 386, k.o. Dobovec.
Skupna velikost nepremičnin je 1.566 m².
Stanovanjska stavba na parc. št. 513/4 v izmeri 259 m² predstavlja v naravi nezaseden
samski dom na naslovu: Trbovlje, Zasavska
cesta 11 in je do celote v lasti SSRS-ja.
Parc. št. 513/2, 513/6 in 513/7 so v lasti
SSRS-ja do idealnega deleža ½, kar pomeni
izmero 653,50 m² in predstavlja pripadajoče
funkcionalno zemljišče.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada.
Nepremičnine pod točkama A) in D) imajo
zemljiškoknjižno stanje urejeno. Lastništvo
za nepremičnine pod točkama B) in C) je
v postopku zemljiškoknjižnega vpisa.
Ogled nepremičnin bo možen:
I. za nepremičnine pod točko A), B) in C)
na naslovu Železarska c. 1, Štore, (g. Jenič), dne 23. 6. 2008 od 12. ure dalje,
II. za nepremičnino pod točko D) na kraju
samem dne 23. 6. 2008 ob 9. uri (g. Ajkonič).
II. Izklicna cena in način poteka javne
dražbe
Izklicna cena:
I. Za nepremičnine pod točko A) znaša
7.020,00 EUR,
II. Za nepremičnino pod točko B) znaša
11.000,00 EUR.
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III. Za poslovni prostor s pripadajočim zemljiščem pod točko C) znaša
200.000,00 EUR.
IV. Za poslovno stavbo s pripadajočim zemljiščem pod točko D) znaša
55.000,00 EUR.
Javna dražba za vse nepremičnine
od A do D bo dne 27. 6. 2008 ob 11. uri,
v poslovnih prostorih Stanovanjsko podjetje
d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem.
Javna dražba se bo izvedla v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
podzakonski predpisi. Izvedbo javne dražbe
bo nadzorovala pristojna komisija.
Prodaja bo potekala po načinu »videno
– kupljeno«. Poznejše reklamacije ne bodo
upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene je po
450,00 eurov.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro
pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti
na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti
fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo v originalu o vplačani kavciji v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za
gospodarjenje z objekti d.o.o., številka:
02470-0018512574, sklic: 00 231001. Kavcija mora biti vplačana vsaj 3 dni pred pričetkom javne dražbe.
2. Za primer vračila kavcije morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega
računa. Kavcija se bo neuspelim dražiteljem
vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe na njihov transakcijski račun.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste
osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo
v eni od držav članic Evropske unije,
4. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni,
5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,
6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci),
7. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko,
8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
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IV. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, če je ponudnik samo eden,
je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od
ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih
pogojih.
5. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo
na kakršen drugi način razveljaviti.
6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
V. Plačilni pogoji
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v osmih dneh od dneva, ko od
prodajalca prejme prodajno pogodbo, podpisano s strani obeh pogodbenih strank.
Kupnina se vplača na transakcijski račun
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. Če udeleženec, ki uspe na dražbi,
ne sklene prodajne pogodbe oziroma se
ne odzove na podpis prodajne pogodbe
v osmih dneh, ali ne plača kupnine v osmih
dneh po sklenitvi pogodbe, se šteje, da je
od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe
odstopil. Prodajalec si zadrži vplačano kavcijo kot skesnino.
Davek na promet nepremičnin v višini 2%
za stavbna zemljišča in zazidana stavbna
zemljišča, davek na dodano vrednost v višini 20% za nezazidana gradbena zemljišča
in vse ostale stroške, kot so zapis pogodbe,
overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnini
in jih plača kupec.
VI. Ustavitev postopka: Vlada Republike
Slovenije, Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, javnim skladom in organ pristojen za izvrševanje proračuna Občine Štore, Mestne občine Celje in Občine
Trbovlje ali pooblaščena oseba s soglasjem
predstojnika lahko postopek javne dražbe
ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, pri
čemer se dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
Stanovanjsko podjetje
za gospodarjenje z objekti d.o.o.,
Ravne na Koroškem
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Razpisi delovnih mest
Št. 14/08
Ob-5315/08
Na podlagi določil Zakona o zavodih
(Uradni list RS-stari, št. 12/91, Uradni list
RS/I, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in
36/00), prvega odstavka 34. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 96/02) ter na podlagi Sklepa
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda – Inštituta za hidravlične raziskave (Uradni list RS, št. 73/94, 65/99, 47/00, 81/03
in 11/06) in 48. člena Statuta Inštituta za
hidravlične raziskave upravni odbor inštituta
objavlja razpis za imenovanje
direktorja Inštituta za hidravlične raziskave (m/ž).
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imajo doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta,
– izkazujejo mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko razvojne rezultate
v zadnjih petih letih,
– izkazujejo sposobnost za organiziranje
in vodenje,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,
– izpolnjujejo druge pogoje, ki jih določa
zakon ali ustrezen predpis.
Od kandidata pričakujemo predlog načrta dela in poslovanja ter vodenja in organiziranja strokovnega dela inštituta.
Direktor bo imenovan za pet let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti
ovojnici na naslov: Inštitut za hidravlične
raziskave, Ljubljana, Hajdrihova 28, p.p.
3401, z oznako »Razpis za imenovanje direktorja inštituta«.
Vse prijavljene kandidate bo upravni odbor inštituta o svoji izbiri obvestil v 30 dneh
od dneva objave razpisa.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo na tel. 241-84-20.
Inštitut za hidravlične raziskave
Ob-5316/08
Na podlagi 25. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah razpisuje
prosto delovno mesto
mladega raziskovalca/raziskovalke.
Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– končana univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, povprečna študijska ocena vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00,
ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski
študij za pridobitev znanstvenega naziva,
– da ima zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa ustrezne smeri
in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in
vaj (brez diplome) najmanj 8,00,
– ali ima zaključen znanstveni magi
sterij,
– starost do vključno 28 let (upošteva se
letnica rojstva),
– če je kandidat/kandidatka brez finančne
podpore agencije ali ministrstva pristojnega
za znanost, že vpisan/na na podiplomski študij, se starostna meja dvigne nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto,

– če je kandidat/kandidatka že vpisan na
podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima zaključen znanstveni
magisterij, povprečna ocena dodiplomskega
študija ni pomembna,
– če je kandidat/kandidatka izkoristil porodniški ali starševski dopust pri čemer se
za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 28 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za
daljšo/dokumentirano/bolezensko odsotnost
kandidata/kandidatke oziroma odsotnost zaradi služenja vojaškega roka.
Kandidati/kandidatke, ki so že bili financirani v programih mladih raziskovalcev, pa
so pogodbo predčasno prekinili ali programa
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem
roku, ne morejo kandidirati na razpis.
Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas do pridobitve naziva doktor znanosti, skladno z veljavnimi predpisi.
Prijave z dokazili v slovenskem jeziku
o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v 8 dneh od dneva objave
razpisa na naslov: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje.
Kandidati/kandidatke bomo o izboru obveščeni/e v zakonitem roku.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 47
Ob-5317/08
Svet Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
objavlja naslednji javni razpis za delovno
mesto
direktorja/ice Javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.
Kandidati morajo poleg zakonsko določenih izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. najmanj univerzitetna izobrazba,
2. opravljen strokovni bibliotekarski izpit; če pa kandidat še nima opravljenega
strokovnega bibliotekarskega izpita, je pogoj, da prijavi priloži izjavo, da prevzema
obveznost opraviti ga v roku dveh let od
imenovanja,
3. opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, ki obsega določbe splošnega
upravnega postopka; če pa kandidat še nima
opravljenega tega izpita, je pogoj, da prijavi
priloži izjavo, da prevzema obveznost opraviti
ga v roku enega leta od imenovanja,
4. najmanj 5 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 3 leta na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
5. aktivno obvladovanje slovenskega jezika,
6. sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
7. znanje vsaj enega svetovnega tujega
jezika na višji ravni,
8. obvladovanje osnov računalništva,
9. poznavanje področja dejavnosti zavoda.
V zvezi s 7. in 8. točko razpisnih pogojev
se od kandidatov pričakuje priložitev dokazil
od pooblaščenih izvajalcev (znanje svetovnega jezika in osnove računalništva).
Kandidat/ka mora priložiti svoji prijavi na
razpis življenjepis in program razvoja zavoda. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a

v skladu z zakonom in drugimi predpisi za
direktorja/ico za mandatno obdobje 5 let.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele v roku 8 dni od objave razpisa na
naslov: Svet Knjižnice Mirana Jarca Novo
mesto, Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto. Prijave morajo biti predložene v zaprti
ovojnici, opremljene z oznako »Ne odpiraj
– prijava na razpis za direktorja/ico«. Za
pravočasno oddano vlogo se šteje vloga, ki
je priporočeno oddana na pošto v roku 8 dni
od objave. Kandidati bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v 30 dneh od dneva objave javnega razpisa.
Svet Knjižice Mirana Jarca Novo mesto
Št. 110-136/2008-03110
Ob-5347/08
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 Brežicah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti
po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih
pogojev za izvolitev na razpisano sodniško
mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Št. 110-137/2008-03110
Ob-5348/08
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 Žalcu.
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
Ob-5367/08
VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252
Rogatec, razpisuje na podlagi ZOFVI (uradno prečiščeno besedilo Uradni list RS, št.
16/07), Zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 81/06) in Pravilnika o normativih
in standardih za izvajanje osnovne šole
(Uradni list RS, št. 57/07) prosta delovna
mesta:
– profesorja TEH-MAT,
– profesorja GVZ,
– profesorja TJA.
Poskusno delo traja 3 mesece, pričetek
dela je 1. 9. 2008.
Kandidati za razpisana delovna mesta
morajo imeti univerzitetno izobrazbo pedagoške smeri.
Pisne ponudbe s kratkim življenjepisom,
opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in potrdilom
o nekaznovanosti (iz kazenske evidence)
pričakujemo v osmih dneh od objave razpisa.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Nepopolnih in prepozno poslanih pisnih
ponudb ne bomo obravnavali.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.
Osnovna šola Rogatec
Št. 118/08
Ob-5368/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – UPB3)
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta, in sicer:
1. svetovalec Varuha I, za delo na področju pravosodja in Opcijskega protokola h Konvenciji Združenih narodov proti
mučenju in drugim, krutim, nečloveškim
ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (eno
delovno mesto).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne ali druge družboslovne smeri ali visoka strokovna
izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem,
– državni izpit iz javne uprave,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj na delovnih mestih, za katera se zahteva univerzitetna izobrazba pravne smeri, pasivno
znanje najmanj enega svetovnega jezika,
usposobljenost za delo z urejevalniki besedil,
– znanje uradnega jezika,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da 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,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovne naloge:
– najzahtevnejša strokovna opravila
v zvezi s pobudami,
– izvajanje najzahtevnejših preiskovalnih
opravil po navodilih varuha, namestnikov
varuha in direktorja strokovne službe,
– izdelava poročil, predlogov in mnenj
varuha,
– reševanje pobud,
– opravljanje drugih, najbolj zahtevnih
opravil iz pristojnosti varuha,
– druga dela in naloge po nalogu varuha
in drugih funkcionarjev varuha.
Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere
mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe

ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
3. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– da 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,
– da 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 Varuhu človekovih pravic
RS da pridobi podatke iz 3. točke iz uradnih
evidenc.
5. Če kandidat posreduje prijavo na prosto delovno mesto v elektronski obliki, se
šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi vročanje in obveščanje v elektronski obliki.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu Svetovalec Varuha I opravljal v nazivu druge stopnje, višji svetnik, z možnostjo
napredovanja v naziv prve stopnje, svetnik
Varuha.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom, z največ šestmesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal
v prostorih Varuha človekovih pravic RS,
Dunajska cesta 56, v Ljubljani oziroma
v njegovih uradnih prostorih.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo za delovno
mesto: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec Varuha I, za
delo na področju pravosodja in Opcijskega
protokola h Konvenciji Združenih narodov
proti mučenju in drugim, krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju«
na naslov: Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, Ljubljana, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani Varuha človekovih pravic RS.
Rok za vlaganje prijav na javni natečaj
začne teči naslednji dan po zadnji objavi
besedila javnega natečaja. Za štetje rokov
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
ureja upravni postopek.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@varuh-rs.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 90 dni po objavi javnega
natečaja.
V tem javnem natečaju uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki
se uporabljajo kot nevtralni za moške in
ženske.
Splošne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Andreja Novak, tel.
01/475-00-12, informacije o nalogah in delu
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Svetovalca Varuha I za delo na področju za
delo na področju pravosodja in Opcijskega
protokola h Konvenciji Združenih narodov
proti mučenju in drugim, krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju,
daje vodja področja Ivan Šelih, višji svetnik, tel. 01/475-00-19, in sicer vsak delavnik
med 13. in 14. uro.
Varuh človekovih pravic
Republike Slovenije
Ob-5394/08
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Osnovne šole Koprivnica z dne 3. 6. 2008, Osnovna šola Koprivnica, Koprivnica 2, 8282 Koprivnica, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in
36/08).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9.
2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanje delovne izkušnje)
pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole
Koprivnica, Koprivnica 2, 8282 Koprivnica,
z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Koprivnica
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Druge objave
Št. 110-65/2008-03110
Ob-5513/08
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
višjim sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev enega višjega sodnika na delo na Ministrstvo za pravosodje. Sodnik bo dodeljen
za opravljanje del in nalog direktorja Centra
za izobraževanje v pravosodju. Predvideni
čas dodelitve je 3 leta.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu RS na
naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 073/2008
Ob-5360/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/00), pogodbe o izvajanju nalog javne
službe v interesu Mestne občine Maribor
na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), Javni sklad
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
(v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov
in projektov na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti na območju Mestne
občine Maribor, ki jih bo v letu 2008
sofinanciral Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti
(v nadaljevanju:
poziv Maribor-PrP-2008)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet javnega poziva in področja
dejavnosti
Predmet poziva Maribor-PrP-2008 je sofinanciranje programov in projektov kulturnih
društev iz sredstev Mestne občine Maribor
(v nadaljevanju: programi), ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano
delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki
se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge
javne kulturne prireditve) na enem ali več
področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja
kulturno društvo na neprofiten način in je
v interesu širše družbene skupnosti;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba),
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna
dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost,
literarna dejavnost, večzvrstna in strokovna
dejavnost.

2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, ki jih za predmet poziva Maribor-PrP-2008 s proračunom
zagotavlja Mestna občina Maribor, znaša
87.236,00 €.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leto 2008
(Uradni list RS, št. 126/06).
4. Roki poziva: javni poziv Maribor-PrP-2008 prične teči 13. 6. 2008 in se
zaključi 14. 7. 2008.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Maribor-PrP-2008
obsega:
– besedilo poziva Maribor-PrP-2008,
– prijavne obrazce: A (splošni podatki
o prijavitelju); B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava programa – različno
za posamezna področja dejavnosti).
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva s sedežem na območju Mestne
občine Maribor. Upravičene osebe morajo
imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Maribor. Pravne osebe, ki so
program prijavile na katerikoli drug razpis
Mestne občine Maribor, do sredstev po tem
pozivu niso upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega
pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega
delovanja izvajalec veže v celoto.
Projekt je zaokrožena programska enota,
ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava,
likovna kolonija s sklepno razstavo ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Maribor-PrP-2008 lahko
predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na
razpisnem področju;
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji, in sicer na območju Mestne občine Maribor; to dokažejo
s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike
Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa
– dokument ne sme biti starejši od dvanajst
mesecev;
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost.
Popolne vloge na poziv Maribor-PrP-2008
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), C (finančni

načrt) in enega ali več obrazcev D (prijava
programa), glede na dejavnost;
– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih
obrazcih,
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku,
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge,
– je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Maribor-PrP-2008 ugotavlja pristojni uslužbenec
za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo
v pozivnem roku.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili
za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega poziva Maribor-PrP-2008
presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki
jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna
na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Maribor, Partizanska 5, p.p.
1582, 2000 Maribor, do 14. 7. 2008 oziroma
najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani
ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj! – Vloga
na poziv Maribor-PrP-2008. Na zadnji strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in
poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo,
v katerem deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih
vsaka mora ustrezati določilom drugega in
tretjega odstavka 7. točke tega poziva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili poziva Maribor-PrP-2008.
11. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
– Matija
Varl,
matija.varl@jskd.si;
02/234-21-17 (uradne ure po telefonu vsak
delovni dan od 11. do 13. ure);
– Marko Studen, marko.studen@jskd.si;
01/241-05-08 (uradne ure po telefonu vsak
ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure).
Informacije dobite tudi na ZKD Maribor:
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– Nežka Šoštarič, zkd.maribor@siol.net;
02/234-21-10 (uradne ure po telefonu vsak
delovni dan od 9. do 12. ure).
12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: dokumentacija poziva Maribor-PrP-2008
(besedilo poziva, obrazci) je dostopna na
domači strani JSKD www.jskd.si, lahko pa jo
predlagatelji med uradnimi urami (vsak delovni dan med 9. in 12. uro) dvignejo tudi na
sedežu Območne izpostave JSKD Maribor,
Partizanska 5, 2000 Maribor ter na sedežu
JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Maribor-PrP-2008, bo potekala v skladu
s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju
in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-5507/08
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije, z dne 6. 7.
2004, v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter
7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo priložena obvestila.
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Natalija Drožina, z dnem 7. 5. 2008.
Pisarna: Pražakova 10, 1000 Ljubljana.
Miha Kunič, z dnem 8. 5. 2008.
Pisarna: Komenskega ulica 36, 1000
Ljubljana.
Mateja Ogrič, z dnem 6. 5. 2008.
Pisarna: Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.
Nataša Koščak, z dnem 8. 5. 2008.
Pisarna: Trdinova 7, 1000 Ljubljana.
Barbara Knez, z dnem 7. 5. 2008.
Pisarna: Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana.
Marjeta Erjavec, z dnem 7. 5. 2008.
Pisarna: Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana.
Mag. Alja Markovič Čas, z dnem 7. 5.
2008.
Pisarna: Nazorjeva 6, 1000 Ljubljana.
Matija Vičar, z dnem 7. 5. 2008.
Pisarna: Miklošičeva 20, 1000 Ljubljana.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Branko Resnik, z dnem 4. 5. 2008.
Prevzemnik njegove pisarne je odvetnik
Tomaž Alič, Osojnikova 3, Ptuj.
Mag. Janez Jocif, z dnem 31. 5. 2008.
Prevzemnica njegove pisarne je odvetnica Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj.
Vladimir Delević, z dnem 31. 5. 2008.
Prevzemnica njegove pisarne je odvetnica Tatjana Poslek Godec, Ljubljanska cesta
12, Slovenska Bistrica.
III. Preselitve:
Matej Podlipnik, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 1. 5. 2008, preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Šlandrova
ulica 2, 1000 Ljubljana.
Andrej Pitako, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 1. 4. 2008, preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Kidričeva
46, 6000 Koper.

Aljoša Drobnič, odvetnik iz Kranja,
z dnem 5. 5. 2008, preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Nazorjeva
3, 4000 Kranj.
Marko Rogl, odvetnik iz Ljubljane, z dnem
21. 5. 2008, preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Dalmatinova 2, 1000
Ljubljana.
IV. Odvetnica Jasna Dolničar preneha
s samostojnim odvetništvom in se z dnem
2. 6. 2008, zaposli pri odvetnici Bini Globačnik na naslovu: Tivolska 40, 1000 Ljubljana.
Odvetnica Bojana Penič, Koclja 24, Maribor, na podlagi izpiska iz matičnega registra
o sklenjeni zakonski zvezi z dne 16. 4. 2008,
spremeni priimek v: Bojana Kotnik.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-5320/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) in
posamičnega programa upravljanja oddaje v najem poslovnega prostora za hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva,
Zgodovinski arhiv Celje, Teharska cesta 1,
Celje, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora
za hrambo dokumentarnega in
arhivskega gradiva v najem
1. Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana.
2. Upravljavec, najemodajalec in organizator javnega zbiranja ponudb: Zgodovinski
arhiv Celje, Teharska cesta 1, 3000 Celje.
3. Opis predmeta najema: predmet najema za hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva je poslovni prostor v velikosti 390
m², parc. št. 1247/3, vpisan v vl. št. 2541, k.o.
Celje, last Republike Slovenije, v upravljanju
Zgodovinskega arhiva Celje. Lokacija in postavitev je določena v načrtu, ki je dostopen
pri upravljavcu, Zgodovinskem arhivu Celje.
4. Izhodiščna najemnina
Izhodiščna cena najema je določena na
podlagi cenitve in znaša 4,136 EUR/m².
V izhodiščni ceni najema niso vsebovani
stroški za obratovanje, stroški rednega vzdrževanja, stroški uporabe stavbnega zemljišča in stroški zavarovanja, ki bodo določeni
v pogodbi.
5. Pogoji najema:
– Predmet najema se oddaja za dobo
petih let.
– Za najem poslovnega prostora se plačuje mesečna najemnina. Najemnina se letno usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih
potrebščin v RS.
– Najemnik je dolžan vzdrževati poslovni
prostor, plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe
stavbnega zemljišča, stroške zavarovanja
in morebitne druge stroške, ki so povezani
z uporabo poslovnega prostora.
– Nepremičnina bo oddana v najem ponudniku, za katerega bo imenovana komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo
vezano na namen ponudbe za najem in bo
s sklepom direktorja izbran za najugodnejšega ponudnika.
– Nepremičnina se oddaja po načelu »videno – oddano«.
– Izbrani ponudnik bo moral skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem
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izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od najema
odstopil in ima Zgodovinski arhiv Celje pravico zadržati vplačano varščino.
6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
– Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini treh mesečnih ponujenih najemnin,
ki jo je potrebno plačati na podračun pri
UJP Žalec 01100-6030374991, namen plačila: plačilo varščine za najem poslovnega
prostora. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
– Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež ponudnika, številko transakcijskega računa, matično in davčno številko),
– fizične osebe: potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, ki ga izda
Davčna uprava RS,
– pravne osebe: izpisek iz sodne ali
druge evidence, ki ne sme biti starejši od
90 dni,
– ponujeno višino najemnine za m²,
ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne
najemnine za m²,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo, da se ponudnik strinja z vsemi pogoji razpisa, z lastnoročnim podpisom
in žigom ponudnika.
– Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 30. junija do 10. ure. V primeru, da ponudba ne
bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je
pristojna komisija ne bo upoštevala.
– Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti kuverti na naslov:
Zgodovinski arhiv Celje, Teharska cesta 1,
3000 Celje, z oznako: »Javna ponudba za
oddajo poslovnega prostora«.
– Javnega odpiranja ponudb ne bo.
7. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja
ponudb in informacije za ogled, dobijo interesenti na sedežu Zgodovinskega arhiva
Celje, Teharska cesta 1, tel. 03/428-76-40.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
– Komisija bo odpirala prispele ponudbe
na sedežu upravljavca. Javnega odpiranja
ponudb ne bo.
– Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene najemnine za m².
V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki
so ponudili enako visoko najemnino za m²,
v roku 10 delovnih dni pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
– Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne) ali ponudbe, ki
so bile nepopolne, komisije zavrne in o tem
obvesti ponudnike.
– Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
najemna pogodba. Če izbrani ponudnik ne
podpiše najemne pogodbe v 15 dneh po dokončnosti sklepa o izbiri, se šteje, da ponudnik odstopa od svoje ponudbe, razen v primer, če za to izkaže opravičene razloge.
– Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
Zgodovinski arhiv Celje

Stran

2206 /

Št.

59 / 13. 6. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. 478-119/2007
Ob-5318/08
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje so kmetijska in gozdna
zemljišča:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

K.o.
Dol. Logatec
Dol. Logatec
Dol. Logatec
Dol. Logatec
Dol. Logatec
Dol. Logatec
Dol. Logatec
Dol. Logatec
Dol. Logatec
Dol. Logatec
Dol. Logatec
Dol. Logatec
Dol. Logatec
Dol. Logatec
Dol. Logatec
Dol. Logatec
Dol. Logatec
Dol. Logatec
Blekova vas
Blekova vas

Parc. št.
928/71
928/126
1010/69
1010/70
110/71
349/49
351/1321
351/1322
351/1323
351/1324
351/1325
351/1326
351/1327
351/1328
351/1329
351/1330
351/1575
375/30
265
427/29

21
22

Blekova vas
Blekova vas

427/46
427/117

23
24

Blekova vas
Blekova vas

427/118
427/119

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Blekova vas
Blekova vas
Blekova vas
Blekova vas
Laze
Laze
Laze
Laze
Laze
Laze
Laze
Laze
Laze
Laze
Laze
Novi svet

427/120
726/17
1042/14
1438/8
467
722
835
849
850
851
889
1101
786
858/111
858/112
244 do 1/6

41
42
43

Novi svet
Novi svet
Ravnik

511/5
513/1
58/4

44

Ravnik

64/1

45

Ravnik

75

Raba
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
pašnik
pašnik
neplodno
gozd
pašnik
travnik
pašnik
travnik
pašnik
pašnik
pašnik
pašnik
gozd
travnik
travnik
pašnik
pašnik
pašnik
pašnik
pašnik
pašnik
gozd
pašnik
gozd
njiva

Izmera
16165
620
1140
2338
1310
3480
365
785
1205
1450
1271
375
1430
880
545
380
385
335
850
2200
460
2420
1210
1210
435
770
800
610
3440
1532
1532
11642
12868
4276
417
686
1050
1371
6722
4442
6920
2248
4786

gozd
gozd
njiva
travnik
gozd
travnik
gozd
pašnik

46966
13027
1520
5449
15651
4000
10000
10049

Vrednost
5.127,54
244,71
323,76
663,99
372,04
1.435,50
144,07
309,84
608,40
732,10
641,73
232,28
885,74
417,12
258,33
180,12
238,47
61,00
283,87
1009,47
633,07
404,09
955,13
145,27
607,81
267,17
722,26
718,96
1.162,79
703,19
7.069,02
7.813,45
1.730,92
168,80
277,69
425,04
320,54
2.721,07
795,12
3.624,70
575,48
1/6
1.356,16
16.973,51
4.631,10
1.845,89
3.970,36
5.431,54
12.782,44

2. Postopek prodaje
Po odpiranju ponudb prispelih na to javno ponudbo bodo za zemljišča znane najvišje ponujene cene. V skladu z 20. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih bodo kmetijska
zemljišča po najvišji ponujeni ceni ponujena
v prodajo z oklicem na oglasni deski oziroma spletnem portalu Upravne enote Logatec. Vsi ponudniki, ki ste s svojo ponudbo
sodelovali na tem javnem zbiranju ponudb
za prodajo nepremičnin, morate sodelovati
tudi kot ponudnik v postopku prodaje kmetijskega zemljišča po Zakonu o kmetijskih
zemljiščih, ki sledi tej javni ponudbi. Svoj
interes po nakupu izkažete s pisno izjavo
o sprejemu ponudbe, ki jo priporočeno pošljete s povratnico ali jo neposredno vložite
v sprejemni pisarni prodajalke Občine Logatec in Upravne enote Logatec.
Med interesenti za nakup zemljišča, ki
bodo sprejeli ponudbo za prodajo zemljišča
pri Upravni enoti Logatec, bo izbran predkupni upravičenec glede na vrstni red, določen
v 23. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih.
3. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno,
kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v osmih dneh po končani izbiri
oziroma odobritvi pravnega posla na Upravni enoti Logatec;
c) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu
pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv;
d) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– za fizične osebe: ime in priimek, točen
naslov;
– za pravne osebe: firmo kupca, točen
naslov in opis njegove dejavnosti;
– potrdilo o statusu kmeta, potrdilo o statusu kmetijske organizacije ali s.p.;
– navedbo o mejaštvu, kolikor je ponudnik mejaš z zemljiščem za katerega daje
ponudbo;
– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– način in rok plačila ter način zavarovanja plačila;
– dokazilo o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% od izklicne cene na podračun
št. 01264-0100001228, odprt pri Upravi za
javna plačila Republike Slovenije.
Najboljšemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma odobritvi
pravnega posla.
Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
osebno oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do 9. 7. 2008 do 10. ure,
na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – ne odpiraj!«.
Javno odpiranje ponudb bo 9. 7. 2008 ob
11. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška
cesta 15, Logatec.
Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo
z najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom
sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz
tega razpisa.
Prodajno pogodbo mora ponudnik skleniti najpozneje v osmih dneh po pozivu
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k podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Logatec.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznosti kupca. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva prodajane nepremičnine, razen stroškov vpisa v zemljiško
knjigo, nosi prodajalka.
Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec ali na tel. 01/759-06-18.
Občina Logatec
Ob-5349/08
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, 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), 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in vse
nadaljnje spremembe in dopolnitve), Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 21/08) in
Programa prodaje finančnega in stvarnega
premoženja Občine Slovenska Bistrica za
leto 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine – dvorec
Zgornja Polskava
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310
Slovenska Bistrica, mat. številka: 5884250,
ID št. za DDV: SI49960563.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena:
Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina:
Dvorec Zgornja Polskava, Jurčičeva ulica 6, Zgornja Polskava na parc. št. 61/1.S,
k.o. Zgornja Polskava, vpisano v vl. št. 859,
k.o. Zgornja Polskava.
Osnovna zazidava dvorca je iz 12.
stoletja, v današnji podobi je bil prezidan
v 18. stoletju. Je pravokotne oblike s stopniščnim prizidkom na dvoriščni strani. Ima
pritličje (izven nivojska klet), dve nadstropji
in mansardo. Skupaj bruto površina dvorca
je 1585,00 m2. Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih
kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na
območju Občine Slov. Bistrica (Uradni list
RS, št. 21/92) je predmetni dvorec kulturni
spomenik lokalnega pomena. Nepremičnina
je prosta vseh bremen.
Izhodiščna cena: 275.000,00 Eur.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
davka na promet z nepremičninami.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin – prodajna pogodba.
4. Pogoji prodaje.
4.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«.
4.2. Ponudba je zavezujoča in dokončna.
4.3. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju RS, po
veljavnih predpisih.
4.4. Ponudnik mora pred iztekom roka za
zbiranje ponudb plačati varščino, s katero
jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti in predložiti original-

no potrdilo o vplačani varščini v višini 10%
ponujene cene, s priloženo celotno številko
svojega računa (št. računa in naziv banke)
za primer vračila varščine. Varščina se nakaže na račun Občine Slovenska Bistrica,
števila 01313-0100009691 pri UJP Slov. Bistrica, sklicna štev. 00 76139–7141009-8000
z navedbo »varščina za nakup dvorca«. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 10 dni po končni izbiri. Varščina bo izbranemu ponudniku všteta
v kupnino.
5. Rok sklenitve pogodbe: v roku 8 dni
po pozivu prodajalca mora izbrani ponudnik
skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem
primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe
pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe ne želi skleniti.
6. Način in rok plačila kupnine: pozvani
ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku
8 dni po podpisu pogodbe na TR prodajalca. Plačilo kupnine v roku je bistvena
sestavina pravnega posla. V primeru, da
kupnina ni plačana predvidenem roku, se
pogodba šteje za razdrto in se plačana
varščina obdrži.
7. Prehod lastništva: prodajalec izda
kupcu zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu celotne kupnine in drugih
dajatev.
8. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: 60 dni.
Ponudbo lahko ponudnik umakne samo,
če je prodajalec prejel umik preden je prejel
ponudbo ali sočasno z njo.
9. Vsebina ponudbe: popolna pisna ponudba mora vsebovati izpolnjen in podpisan
obrazec ponudbe OBR-1 in originalno potrdilo o vplačani varščini. Obrazec OBR-1
lahko ponudnik dvigne v sprejemni pisarni občine ali na spletni strani http://www.
slovenska-bistrica.si
10. Kriterij in izbor:
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani
ponudnika. V primeru prejema več ponudb
z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki
izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla.
11. Rok za oddajo ponudb:
Rok za oddajo ponudb je vključno do
30. 6. 2008 do 13. ure.
Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310
Slovenska Bistrica ali pošljejo na naslov
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom
»Javno zbiranje ponudb za nakup dvorca
Zg. Polskava – Ne odpiraj«, vendar morajo na naslov prispeti do zgoraj določenega
datuma in ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
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.
12. Kontaktne osebe: podrobnejši podatki in informacije glede predmetne ponudbe so dostopni na Občini Slovenska
Bistrica, Irena Jereb, tel. 02/843-28-20,
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02/843-28-22, vsak delovni dan od 8. do
10. ure. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Slovenska Bistrica
Ob-5350/08
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, 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), 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in vse
nadaljnje spremembe in dopolnitve), Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 21/08) in
Programa prodaje finančnega in stvarnega
premoženja Občine Slovenska Bistrica za
leto 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine
Slovenska Bistrica
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310
Slovenska Bistrica, mat. številka: 5884250,
ID št. za DDV: SI49960563.
1. Namen, predmet zbiranja ponudb in
opis zemljišča
Namen javnega zbiranja ponudb je prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča
na:
– parc. št. 709/1, k.o. Slovenska Bistrica v skupni površini 5.030 m2. Zemljišče se
nahaja na območju, ki 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 in 131/04) opredeljeno kot zemljišče primerno za poselitev (nezazidano
stavbno zemljišče), podrobnejša namenska
raba: območje za šolstvo, vrtec in zdravstvo.
– parc. št. 896/11, k.o. Slovenska Bistrica v skupni površini 9.030 m2. Zemljišče se
nahaja na območju, ki 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 in 131/04) opredeljeno kot zemljišče za blokovno gradnjo.
Navedeni zemljišči se prodajata v paketu.
2. Izhodiščna cena za:
– parc. št. 709/1 je 353.106,00 EUR
– parc. št. 896/11 je 456.918,00 EUR.
3. Posebna določila
Zemljišča na parc. št. 709/1 in parc. št.
896/11 se prodajo najugodnejšemu ponudniku s pogojem, da ponudnik na parc. št.
709/1 zgradi in opremi objekt za izvajanje institucionalnega varstva starejših oseb (dom
za starejše).
Parc. št. 709/1 na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi
Gradu in parka v Slovenski Bistrici za kulturni spomenik državnega spomenika (Uradni
list RS, št. 50/08), spada v vplivno območje
spomenika, zato mora investitor pridobiti
vsa upravna dovoljenja, ki jih opredeljuje
predmetni odlok.
Ponudnik mora na predmetnem zemljišču zgraditi dom za 124 uporabnikov (3 negovalni oddelki, 2 stanovanjska oddelka in
2 varovana oddelka) s prostori za dnevno
varstvo starejših (15 uporabnikov) in s prostori za službo pomoči na domu.
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Objekt mora biti zgrajen in opremljen
v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 67/06)
V objektu se ne predvideva pralnica (razen prostora za začasno hrambo perila),
ker kapaciteta pralnice v Domu dr. Jožeta
Potrča zadošča potrebam.
Javno službo institucionalnega varstva
bo izvajal Dom dr. Jožeta Potrča, Poljčane,
zato investitor z javnim zavodom sklene najemno pogodbo za obdobje najmanj 30 let
z možnostjo podaljšanja oziroma predčasnega odkupa.
Najvišja možna izhodiščna najemnina znaša 20.000,00 EUR, ki se bo v času
najema usklajevala v skladu s Pravilnikom
o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06,
127/06 in 08/07).
Parc. št. 896/11, lahko kupec uporabi
za namen, ki je opredeljen v dolgoročnem
planu Občine Slovenska Bistrica.
Kupec mora pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje in pričeti z gradnjo doma
za starejše v roku enega leta od podpisa
kupoprodajne pogodbe.
V primeru, da kupec ne poravna kupnine
v roku 8 dni od podpisa kupoprodajne pogodbe in v roku šest mesecev od podpisa
kupoprodajne pogodbe ne pridobi gradbenega dovoljenja za objekt dom starejših ter
v roku dvajset mesecev od podpisa kupoprodajne pogodbe ne pridobi uporabnega
dovoljenja za objekt dom starejših, pogodba
preneha veljati, prodajalec obdrži vplačano varščino, 70% že poravnane kupnine
se kupcu povrne brezobrestno, prodajalec
obdrži 30% kupnine. Kupec se zaveže izdati
prodajalcu v roku 8 dni po pisnem pozivu
ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega bo prodajalec lahko pridobil
lastninsko pravico na nepremičninah, ki so
predmet tega razpisa. Pogoji in roki iz tega
odstavka so bistvena sestavina pravnega
posla-kupoprodajne pogodbe.
4. Kriteriji, ki jih mora investitor zadovoljevati/Pogoji za sodelovanje pri javni ponudbi
4.1. Pogoji za sodelovanje pri javni ponudbi
Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo pravne in fizične osebe,
ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije po
veljavnih predpisih.
4.2. Plačilo varščine
Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati varščino v višini 10% od ponujene cene za nepremičnini. Varščina
se nakaže na transakcijski račun Občine
Slov. Bistrica št. 01313-0100009691, sklic
0076139-714199-9000, z navedbo »varščina – javno zbiranje ponudb«. Neizbranim
ponudnikom bo vplačana varščina brezobrestno vrnjena v nominalnem znesku, v 15
dneh od datuma izbire ponudnika.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino.
4.3. Ponudba mora vsebovati in ji je potrebno priložiti:
– podatke o ponudniku; izpolnjen obrazec ponudbe OBR-1,
– izjavo (OBR-2) o:
– sprejemanju razpisnih pogojev,
– gradnji doma za starejše na parc.
št. 709/1
– višini ponujene kupnine za nepremičnini,
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– višini mesečne najemnine za dom
starejših (vendar ne višjo kot 20.000,00
EUR/mesečno),
– o roku vezanosti ponudbe,
– roku dokončanja in opreme objekta,
– idejno zasnovo doma za starejše.
5. Merila po katerih se bodo vrednotile
ponudbe
Prispele ponudbe so bodo vrednotile po
naslednjih merilih:
a) Ponujena cena – Za vsakih dodatnih
5% nad izhodiščno ceno prejme ponudnik
5 točk.
b) Rok izgradnje in opreme doma za starejše osebe (izdano uporabno dovoljenje)
– največ 15 točk. Ponudnik, ki bo objekt
zgradil do 31. 12. 2009, prejme 15 točk,
do 30. 6. 2010 10 točk, do 31. 12. 2010 pa
5 točk.
c) Višina mesečne najemnine; najemnik
bo zagotavljal začetno mesečno najemnino
v višini 20.000,00 EUR. Višina najemnine
se bo usklajevala v skladu s Pravilnikom
o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06,
127/06 in 8/07). Kolikor ponudnik ponudi
nižjo mesečno najemnino od izhodiščne za
10% ali več prejme 20 točk, za 7% nižjo
prejme 15 točk in za 5% nižjo najemnino
prejme ponudnik 5 točk.
6. Predložitev ponudb
Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj
– Ponudba za nakup nepremični za dom
starejših«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Kuverto ponudniki
vložijo v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica ali pošljejo po pošti na naslov:
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica.
Kot pravočasne bodo veljale ponudbe,
ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica
10, Slovenska Bistrica, najkasneje do 3. 7.
2008 do 15. ure.
Odpiranje ponudb bo v petek, 4. 7. 2008,
ob 10. uri, v sejni sobi Občine Slovenska
Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slov.
Bistrica.
7. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
8. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika:
pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala in ocenila komisija, ki jo je imenovala
županja Občine Slovenska Bistrica. Komisija bo izbrala tistega ponudnika, ki bo na
osnovi razpisnih meril dobil največje število
točk. Kolikor bo več ponudb ovrednotenih
z enakim številom točk, bo pristojna komisija
ponudnike v roku 10 delovnih dni, pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe, skleniti pogodbo.
9. Način in rok plačila kupnine: izbrani
ponudnik plača kupnino za nepremičnino
v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe.
Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Zemljiško
knjižno dovolilo bo izdano po plačilu celotne
kupnine.
10. Omejitve prodajalca v zvezi z postopkom razpolaganja: Občina Slovenska
Bistrica si pridržuje pravico, da kadarkoli
ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti.

11. Stroške overitve pogodbe, davke in
druge stroške nosi izbrani ponudnik, stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi Občina
Slovenska Bistrica.
12. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo od 13. 6. 2008 dalje v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica ali
na spletni strani http://www.slovenska-bistrica.si.
13. Informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini
Slovenska Bistrica, Oddelek za družbene
dejavnosti, Partizanska ulica 1, Slov. Bistrica, pri Ireni Jereb, na tel. 02/843-28-20 ali
02/843-28-22.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 54/08
Ob-5369/08
Na podlagi 16. člena Statuta Javnega
zavoda Krajinski park Goričko (Ur. l. RS,
št. 6/05) lokalnim skupnostim in nevladnim
organizacijam z območja parka
obvestilo in poziv
za imenovanje članov oziroma članic
(v nadaljevanju članov) sveta Javnega
zavoda Krajinski park Goričko v novi
mandat
Uredba Vlade RS o Krajinskem parku
Goričko (Ur. l. RS, št. 101/03) v 13. členu,
Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (Ur. l. RS, št.
3/04, 50/05) v 7. členu in Statut Javnega
zavoda Krajinski park Goričko (Ur. l. RS, št
6/05) v členih št. 10 do 20 določajo organe
javnega zavoda Krajinski park Goričko, njihovo strukturo oziroma sestavo, način imenovanja, trajanje mandata za dobo štirih let
in možnost ponovnega imenovanja ali izvolitve dosedanjih članov sveta zavoda ter
odgovornost direktorja zavoda pri izvajanju
predpisanih postopkov za imenovanje članov sveta zavoda.
Na tej pravni podlagi obveščam in pozivam:
– vse lokalne skupnosti z območja parka,
– zainteresirano javnost oziroma nevladne organizacije po 15. členu Statuta zavoda (Ur. l. RS, št. 6/05),
da se z 8. julijem 2008, končuje prvi štiri
letni mandat članov sveta JZ KP Goričko in
da imajo naslovniki iz poziva (to so občine
in nevladne organizacije) pristojnost imenovanja, v predpisanih rokih, članov sveta
zavoda za novi 4 letni mandat.
Vsi dosedanji člani sveta zavoda so po
določbah citiranega Sklepa Vlade o ustanovitvi JZ KP Goričko, lahko ponovno izvoljeni
oziroma imenovani na to funkcijo.
Z objavo tega javnega poziva, vse občine oziroma lokalne skupnosti z območja
parka pozivam k predlaganju članov sveta
izmed županov parkovnih občin.
Po 14. členu citiranega Statuta zavoda,
parkovne občine na poziv direktorja zavoda
imenujejo nove člane sveta zavoda kot svoje predstavnike najkasneje v treh mesecih
po koncu mandata, sicer svet zavoda odloča veljavno v preostali sestavi.
Nevladne organizacije lahko podajo predloge svojih kandidatov v roku 60 dni od
objave tega poziva na sedež Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264
Grad, na podlagi česar se sestavi lista kandidatov, o kateri odločajo v roku 14 dni po
prejemu te liste s strani zavoda.
Nevladne organizacije se opozarja, da
v primeru, če ne imenujejo svojega zasto-
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pnika, bo v času do imenovanja svet odločal
veljavno v preostali sestavi.
Vsak kandidat za člana sveta mora podati pisno soglasje.
Za strokovno tehnično izvedbo postopkov za imenovanje članov sveta, posredovanje ustrezne dokumentacije in zbiranje
seznama imenovanih članov sveta zavoda
je odgovoren direktor zavoda, izvaja pa jih
poslovna sekretarka, na sedežu zavoda,
Grad 191.
Veljavni kontaktni tel. 02/551-88-61,
faks 02/551-88-63 in e-mail naslov: park.go
ricko@siol.net, so dostopni ves čas trajanja
postopkov iz poziva.
Javni zavod Krajinski park Goričko
Št. 1.7-1009
Ob-5395/08
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju
s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: nerabne kolesne dvojice.
Lokacija: SŽ – Centralne delavnice, Pro
izvodnja Dobova, Ul. 15. aprila 23, Dobova.
Predmet prodaje obsega: približno
50 ton nerabnih kolesnih dvojic, odpadnega železa.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 11.500,00 EUR brez DDV.
Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 11 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu
01/29-14-833 ali elektronski pošti: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
24. 6. 2008.
Informacije na tel. 01/29-14-439 (Slobodanka Rosić).
Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-5319/08
TRC Celje, d.o.o., Dečkova cesta 1, Celje v skladu z izvrševanjem sklepa nadzornega sveta TRC Celje, d.o.o. z dne 24. 8.
2007 in sklepa z dne 18. 2. 2008, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč
– nepremičnin v lasti TRC Celje, d.o.o.
1. Prodajalec: TRC Celje, d.o.o., Dečkova cesta 1, Celje.
2. Predmet prodaje so naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
označena s parc. št. 140/1 – njiva v izmeri
3671 m2, parc. št. 140/2 – njiva v izmeri
5388 m2 in parc.št. 141/3 – travnik v izmeri
cca 97 m2. Vse navedene parcele so vpisane pod vl. št. 1143, k.o. Teharje.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN GC Industrija jug – severni

del Cinkarne predvidena gradnja objektov
za transportno – skladiščne dejavnosti.
Vrednost zemljišč je po cenitvi ocenjena
na 116 EUR/m2. Ocenjena vrednost je tudi
izklicna cena zemljišča in tako znaša 116,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 9.156 m2 1.062.096,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
Zemljišče je obremenjeno s služnostno
pravico. Kupec se mora v kupoprodajni
pogodbi zavezati za izstavitev zemljiško
knjižnega dovolila za vpis služnostne pravice poti na severnem delu parcel št. 140/1 in
140/2 v korist vsakokratnega lastnika parcel
št. 142, 143/1 in 145/2, zk. vl. št. 1143, k.o.
Teharje.
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 priporočeno
ali predložiti v zaprti ovojnici najkasneje do
27. 6. 2008 do 12. ure, na naslov: TRC
Celje, d.o.o., Dečkova cesta 1, 3000 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;
– 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 ponudbene cene na transakcijski račun
TRC Celje 06000-0902367437 pri Banki Celje. 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;
– pisno pooblastilo, ki se nanaša na
predmetno ponudbo – overjeno pri notarju,
kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu;
– ponudba veže ponudnika 3 meseca po
oddaji ponudbe;
– ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu;
– vsa dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem
jeziku.
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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 primeru 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 poslovnih prostorih TRC Celje,
d.o.o., na Mariborski 2 v Celju, dne 30. 6.
2008 ob 14. uri. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma pooblastilom ponudnika in potrdilom o plačani varščini. Pravočasno prispele
ponudbe bo obravnavala komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje in vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju
ponudb.
Če bo več ponudb enakih, lahko komisija
pri izbiri najugodnejšega ponudnika:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi
ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
6. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na tel. 031/336-700, Edi Krajnik, TRC Celje,
d.o.o., Mariborska 2, Celje.
TRC Celje, d.o.o.
Ob-5437/08
Na podlagi sklepa edinega ustanovitelja
Zavoda Inovativni tekstilni industrijski grozd,
Kovinarska cesta 4, Kamnik, z dne 14. 2.
2008 o prenehanju zavoda po postopku
redne likvidacije objavljamo začetek redne
likvidacije in poziv upnikom.
Dne 1. 4. 2008 je Okrožno sodišče v Ljub
ljani pri Zavodu Inovativni tekstilni industrijski grozd, Kovinarska cesta 4, Kamnik,
skrajšano ime Zavod ITIC – v likvidaciji,
matična št. 1919776000, vpisalo začetek
redne likvidacije, dne 30. 5. 2008 pa še
spremembo zastopnika.
Upnike vabimo, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu upravitelju na naslov Škalce 73, 3210 Slovenske Konjice. Prijave terjatev morajo biti v pisni obliki s priloženo
dokumentacijo, ki izkazuje njihovo upravičenost.
Zavod ITIC – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
dr. Drago Dubrovski
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-5438/08
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, Mag, delo.si, Grafičar, Maturant&ka,
Total tedna.
Imena članov nadzornega sveta Delo,
d.d.: mag. Andrijana Starina Kosem (predsednica NS), mag. Dušan Zorko, mag. Rebeka Lah, Brane Piano, Tomaž Prpič.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 08-020-000354
Ob-5458/08
Na podlagi 16. člena Zakona o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07)
ter na podlagi subsidiarne uporabe 36. in
40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1
in 102/07 – ZDRad) Agencija za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev
radijskih frekvenc za multipleks B
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so radijske frekvence za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na celotnem ozemlju Republike Slovenije (multipleks B), in sicer:
– geografsko območje vzhod, kanal 67
(centralna frekvenca 842 MHz),
– geografsko območje center, kanal 64
(centralna frekvenca 818 MHz),
– geografsko območje zahod, kanal 66
(centralna frekvenca 834 MHz).
Parametri omrežja za posamezno geografsko območje morajo omogočati neto
bitno hitrost (kapaciteta multipleksa), ki ne
sme biti manjša od 22 Mbit/s.
Za komplementarne storitve se lahko
uporabi največ 4% kapacitete multiplek
sa B.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Na dan izteka roka za predložitev ponudb, ponudnik ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in
elektronske komunikacije RS.
2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in
vsebinsko pravilno ponudbo.
2.4 Ponudnik, ali z njim povezane osebe,
lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. Če
bo en ponudnik sodeloval v več ponudbah,
bodo vse take ponudbe izločene.
2.5 Ponujena stopnja pokritosti navedena v terminskem načrtu mora ustrezati stopnji pokritosti, ki jo bo Agencija izračunala
iz oddajnih točk, ki jih je ponudnik navedel
v terminskem načrtu priloženem ponudbi.
2.6 Ponujena cena storitve oddajanja
enega televizijskega programa standardne
razločljivosti skupaj s pripadajočim zvokom
in teletekstom v vseh treh geografskih območjih mora biti stroškovno naravnana.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je dolo-

čeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu.
Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile
po doseženem številu točk. V primeru, da
bosta dve ali več ponudb dosegli enako
število točk, se jih bo razvrsti po naslednjih
kriterijih:
1. ponudba, kjer ima ponudnik večje število točk na podlagi merila »Reference ponudnika«, bo uvrščena višje,
2. če sta dve ali več ponudb še vedno
enakovredni, bo uvrščena višje tista ponudba, kjer ima ponudnik večje število točk na
podlagi merila »Cena ponujenih storitev«,
3. če sta dve ali več ponudb še vedno
enakovredni, bo višje uvrščena tista ponudba, ki ima večje število točk na podlagi merila »Komplementarnih storitev«.
Agencija bo ponudniku, katerega ponudba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo
o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks
za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije
DVB-T za celotno območje Republike Slovenije (multipleks B).
3.1 Dinamika zagotavljanja omrežja –
stopnja pokritosti (0–15 točk)
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na ponujeno stopnjo pokritosti za celotno omrežje na območju Republike Slovenije na dan 1. 6. 2009 in na dan
1. 6. 2010. Ponudnik, ki bo ponujal večjo
stopnjo pokritosti se oceni z večjim številom
točk. (0–15 točk)
3.2 Reference ponudnika (0–40 točk)
Merilo reference ponudnika je sestavljeno iz dveh podmeril. Pri podmerilu »reference na podlagi upravljanja z omrežji prizemne
televizijske radiodifuzije« se ocenjuje velikost omrežja na podlagi števila televizijskih
oddajnikov z močjo 2 kW ali več, ki obratujejo v omrežjih, ki jih ponudnik upravlja. Ponudba katere ponudnik upravlja z največjim
omrežjem dobi 30 točk.
Pri podmerilu »reference ponudnika –
komplementarne ali inovativne storitve« se
ocenjuje število in vrsta komplementarnih ali
inovativnih storitev, ki jih ponudnik ustvarja
in nudi v svojem ali kateremkoli drugem
obstoječem omrežju. Vrednoti se reference
v zvezi s komplementarnimi ali inovativnimi storitvami za vsako posamezno komplementarno ali inovativno storitev (ne glede na
število omrežij v katerih so te storitve ponujene), ponudba pa lahko pri tem podmerilu
dobi največ 10 točk.
3.3 Cena ponujenih storitev (0–40 točk)
Pri tem merilu se ocenjuje višina cene
storitve oddajanja enega televizijskega
programa standardne razločljivosti (skupaj s pripadajočim zvokom in teletekstom)

v vseh treh geografskih območjih. Ponudba
v kateri ponudnik ponuja najnižjo ceno dobi
40 točk. (0–40 točk)
3.4 Komplementarne storitve (0–5
točk)
Pri tem merilu se ocenjujejo komplementarne storitve, za katere ponudnik v svoji
ponudbi navaja, da jih bo nudil v omrežju, ki
je predmet tega razpisa. Vrednoti se vsako
posamezno ponujeno komplementarno storitev, ponudba pa lahko pri tem merilu dobi
največ 5 točk.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 25. avgust
2008 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od
9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14.
ure. Zadnji dan roka za oddajo ponudbe,
lahko ponudnik predloži ponudbo od 8. do
14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru
osebne dostave izdala potrdilo o prejemu
ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v enem izvirniku in v eni kopiji. Natančna navodila
za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni
dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 1. septembra 2008, ob 12. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki tudi osebno v vložišču
Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Špela Dekleva, elek
tronski naslov: info.box@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: 15. oktober
2008.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-5370/08
Uprava družbe GBD Gorenjska borzno
posredniška družba d.d., Koroška cesta 33,
4000 Kranj (v nadaljevanju: GBD), na podlagi 629. člena ZGD-1 objavlja obvestilo:
1. Dne 6. 6. 2008 je bil sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Kranju predložen delitveni načrt družbe GBD.
2. Na sedežu GBD d.d., Koroška cesta
33, 4000 Kranj, je od objave tega obvestila
do dneva skupščine, ki bo odločala o soglasju k delitvi, v času od 8.30 do 12. ure
na vpogled:
– delitveni načrt družbe GBD;
– letno poročilo GBD za zadnja tri leta.
3. Družba bo delničarjem, upnikom ali
delavcem, na njihovo zahtevo, najkasneje
naslednji dan, brezplačno izročila prepis listin iz prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi bo uprava GBD razložila delitveni načrt,
prav tako pa bo delničarje obvestila o vseh
morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe, v obdobju od sestave delitvenega načrta do dneva odločanja o soglasju k delitvi.
GBD d.d.
Blaž Pipp, predsednik uprave
Ob-5323/08
Tehnostor suha gradnja, Jurij Prebil s.p.,
Pesnica pri Mariboru 32b, Pesnica pri Mariboru, skladno z določilom tretjega odstavka
75. člena Zakona o gospodarskih družbah
– 1, obveščam upnike, da bom po preteku treh mesecev, šteto od dneva te objave
v Uradnem listu, prenehal opravljati dejavnost kot samostojni podjetnik ter prenesel
dejavnost na družbo Tejal, podjetje za trgovino in storitve d.o.o., Počehova 25a, 2000
Maribor, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču
v Mariboru, pri matični številki 5778930000.
Edini družbenik prevzemne družbe je Jurij
Prebil.
Statusno preoblikovanje podjetnika se izvede po postopku in način kot je opredeljen
v 673. členu ZGD-1.
Tehnostor suha gradnja
Jurij Prebil s.p.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5510/08
Direktor družbe EVAKS, gradbeno, pro
izvodno in storitveno podjetje, d.o.o., Gorenjska cesta 33C, 4240 Radovljica, matična številka 5668433000, prvič objavlja, da
je edini družbenik družbe sprejel sklep, da
se osnovni kapital družbe z dosedanjega
zneska 195.923,00 EUR zmanjša za znesek
187.923,00 EUR na znesek 8.000,00 EUR
ter poziva upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
EVAKS, d.o.o.
direktor Stanislav Kramar

Sklici skupščin
Ob-5448/08
Popravek
Uprava družbe Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana obvešča delničarje družbe o popravku sklica 13.
redne skupščine družbe Mladinska knjiga
Trgovina d.d., sklicane za dne 8. 7. 2008,
in sicer tako, da se spremeni točka 3., ki se
spremenjena glasi:
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 3.305.002,62 EUR
uporabi:
– 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 v 60
dneh po sprejemu sklepa na skupščini.
– za prenos v naslednje leto 2.785.972,30
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.
Ostale točke ostanejo nespremenjene.
Mladinska knjiga Trgovina d.d.
uprava
Ob-5464/08
Popravek
V sklicu 16. skupščine Trimo d.d. objavljenem v Uradnem listu RS, št. 56
z dne 6. 6. 2008, na strani 2115, se v točki
2.2 b črtata besedi »za sejo« tako, da se
besedilo pravilno glasi: »Predsednici nadzornega sveta pripada nagrada v višini
9.000,00 EUR, članom nadzornega sveta
pa v višini 4.500,00 EUR.«
Trimo d.d. Trebnje
uprava
Ob-5465/08
Popravek
V sklicu 7. skupščine Trimo Investment
d.d., objavljenem v Uradnem listu RS, št.
56 z dne 6. 6. 2008, na strani 2117, se v prvem odstavku pod Gradivo črta besedilo
»predlog čistopisa statuta in predlogi članov
nadzornega sveta« za tako, da se besedilo tega odstavka pravilno glasi: »Celotno
gradivo za skupščino 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«.
Trimo Investment d.d., Trebnje
uprava
Ob-5324/08
Na podlagi VII. člena Statuta družbe Etiketa, tiskarna d.d., Žiri, sklicujem
17. skupščino
delniške družbe Etiketa tiskarna, d.d.,
Industrijska ulica 6, Žiri,
ki bo v ponedeljek, 14. 7. 2008, ob 8.30,
na sedežu družbe, Industrijska ulica 6, Žiri.
Predlagan je sledeči dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
imenuje se predsednik in preštevalca
glasov. Na seji bo prisotna vabljena notarka
Marjana Tičar Bešter. Skupščina potrdi
organe skupščine in predlagani dnevni
red.
2. Predlog uporabe bilančnega dobička
s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlog o uporabi
bilančnega dobička za leto 2007
– bilančni dobiček znaša 502.533,35
EUR
– za izplačilo dividend se nameni
156.551,86 EUR (iz nerazporejenega dobička 2004 in 2005), kar pomeni 0,62 EUR
bruto na delnico oziroma 0,50 EUR neto
na delnico
– nerazporejeno ostane 345.981,49
EUR bilančnega dobička,
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
lastniki delnic družbe Etiketa d.d., evidentirani pri KDD na dan skupščine, v 90-ih dneh
po sprejemu sklepa.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje
in odobrava delo teh dveh organov družbe
v poslovnem letu 2007.
3. Uskladitev dejavnosti družbe s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se
uskladi z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07
in 17/08) in se spremeni besedilo točke II.
Statuta družbe.
4. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog nadzornega sveta, da se za izvedbo
revizije računovodskih izkazov za poslovno
leto 2008 imenuje revizorska hiša Renoma
– družba za revizijo in svetovanje, d.o.o.,
Kamniška 25, Ljubljana.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki udeležbo najavijo najkasneje do 10. 7.
2008, v pisni obliki na sedežu družbe in so
na ta dan evidentirani kot imetniki delnic
družbe v centralnem registru pri Klirinško
depotni družbi. Vsaka delnica daje delničarju en glas.
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Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro od
dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja.
Nasprotni predlogi.
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda z utemeljitvijo predloga pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi
sklica.
Ponovno zasedanje skupščine
Če sklic skupščine ob napovedani uri ne
bo uspešen, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 9.30 v istem prostoru.
Ob ponovnem sklicu skupščina odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Etiketa tiskarna, d.d.
uprava
mag. Jakob Kokalj
Ob-5325/08
Uprava družbe na podlagi 26. člena Statuta družbe sklicuje
13. sejo skupščine
delniške družbe STILLES d.d.,
Inženiring in notranja oprema, Sevnica,
ki bo v petek, 18. 7. 2008, ob 10. uri, na
sedežu družbe, na Savski cesti 13, v Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter določitev
notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Ernestl, za preštevalca
glasov pa se določita Darja Gračner in Marko Vouk. Skupščini prisostvuje notar Alojz
Vidic.
2. Letno poročilo za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2007,
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog nadzornega sveta in
uprave družbe se bilančni dobiček poslovnega leta 2007 v višini 86.374 EUR razvrsti
v druge rezerve iz dobička.
3.2. Skupščina podeli razrešnico članom
nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2007.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja
in računovodskih izkazov STILLES d.d. za
leto 2008 se na predlog nadzornega sveta imenuje revizijska hiša BO Consulting
d.o.o., Neubergerjeva 9, 1130 Ljubljana.
5. Sprememba in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe STILLES d.d. Sevnica se spremeni in uskladi z novo sprejeto
Uredbo o Standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) tako, da
se črtajo vse do sedaj veljavne dejavnosti
družbe in nadomestijo z novimi kot sledi:
Drugi člen
Glavna dejavnost družbe je:
31.010 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore
Druge dejavnosti družbe so:

15.120 Proizvodnja potovalne
galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov
16.100 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa
16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na
osnovi lesa
16.240 Proizvodnja lesene embalaže
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa, plute, slame in protja
25.710 Proizvodnja rezil in jedilnega
pribora
31.020 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva
31.090 Proizvodnja drugega pohištva
43.320 Vgrajevanje stavbnega
pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
43.341 Steklarska dela
43.342 Pleskarska dela
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
46.150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih
predmetov in naprav za
gospodinjstvo in železnine
46.190 Nespecializirano posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem
46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
46.440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, čistili
46.630 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi
napravami
46.650 Trgovina na debelo
s pisarniškim pohištvom
46.690 Trgovina na debelo z drugimi
napravami in opremo
46.730 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in
sanitarno opremo
46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi
izdelki
46.760 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki
46.900 Nespecializirana trgovina na
debelo
47.190 Druga trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah
47.540 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z električnimi gospodinjskimi
napravami
47.590 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s pohištvom, svetili in drugje
razvrščenimi predmeti za
gospodinjstvo
47.790 Trgovina na drobno
v prodajalnah z rabljenim
blagom
49.410 Cestni tovorni promet
52.100 Skladiščenje
52.240 Pretovarjanje
63.110 Obdelava podatkov in s tem
povezane dejavnosti
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
71.111 Arhitekturno projektiranje
71.129 Drugo tehnično projektiranje in
svetovanje
73.200 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo
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81.220 Drugo čiščenje stavb,
industrijskih naprav in opreme
82.190 Fotokopiranje, priprava
dokumentov in druge
posamične pisarniške
dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov,
srečanj
82.920 Pakiranje
82.990 Druge nerazvrščene
spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem in njihovim pooblaščencem ali zastopnikom na sedežu družbe, Savska cesta 13, Sevnica, v tajništvu uprave,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 10. ure od
dneva objave, do vključno dneva zasedanja
skupščine.
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
tudi pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na podlagi podatkov Klirinško depotne družbe na dan 15. 7. 2008.
STILLES, d.d.
uprava – direktor
Štefan Teraž
Ob-5326/08
Na podlagi 8.1 točke Statuta delniške
družbe sklicujem
13. redno skupščino
družbe Agroservis d.d., Kroška ulica 58,
9000 Murska Sobota,
ki bo v petek, 4. 7. 2008, ob 13. uri, v prostorih notarja Franca Šömna, Glavni trg 4,
9240 Ljutomer.
Predlagani dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Za predsednika 13. redne skupščine se
izvoli odvetnik Ciril Logar, za preštevalca
glasov se izvolita Jože Hodošček in Karolina Sobočan. Seji skupščine bo prisostvoval
vabljeni notar Franc Šömen.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
2. Predložitev revidiranega letnega poročila uprave za poslovno leto 2007 in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu
poročilu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina
se je seznanila z revidiranim letnim poročilom uprave za poslovno leto 2007 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o načinu in
obsegu preverjanja vodenja družbe v preteklem poslovnem letu, ki ga je predložil
nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je sprejel revidirano Letno poročilo
za leto 2007.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
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Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Sklep:
a) Ugotovi se, da bilančni dobiček za leto
2007 znaša 463.706,45 EUR.
b) Bilančni dobiček za leto 2007 v višini
463.706,45 EUR ostane nerazporejen in bo
o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
c) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2007, ter upravi in nadzornemu svetu podeli
razrešnico za leto 2007.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina družbe
imenuje AUDIT & CO d.o.o., iz Murske Sobote za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2008.
5. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Skupščina na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 z namenom
kasnejšega umika delnic pooblašča upravo
družbe, da lahko v imenu družbe in na račun
družbe kupi lastne delnice, katerih skupni
nominalni znesek ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala. Najvišja nakupna cena
1 delnice ne sme presegati 1.094,00 EUR,
najnižja nakupna cena pa ne sme biti manjša od 547,00 EUR. Pooblastilo velja 18 mesecev.
Skupščina pooblašča upravo, da lahko
lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
6. Predlogi delničarjev.
Vsak nasprotni predlog delničarjev
k predlogom sklepov po posameznih točkah dnevnega reda mora biti v pisni obliki,
obrazložen in vložen v enem tednu po objavi v časopisu Večer tega sklica v tajništvu
uprave, na sedežu družbe v Murski Soboti,
Kroška ulica 58.
7. Način glasovanja
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
8. Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
uprave na sedežu družbe v Murski Soboti,
Kroška ulica 58.
Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek
ter naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja). Vsaka delnica
daje delničarju en glas.
9. Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 4. 7. 2008 ob
15. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Agroservis d.d.
uprava družbe
Silvo Flisar
direktor
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Št. 5/08
Ob-5327/08
Na podlagi določil Statuta uprava družbe
Hidrotehnik d.d. Ljubljana, Slovenčeva 97,
Ljubljana, v soglasju z nadzornim svetom
sklicuje
13. letno skupščino
družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana,
ki bo dne 14. 7. 2008, ob 9. uri, v prostorih družbe na Slovenčevi 97, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Direktor družbe bo v imenu sklicatelja
skupščine začel skupščino ter podal ugotovitve o udeležbi delničarjev.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se imenuje Matjaž Ulčar, odvetnik
iz Ljubljane ter Dušica Vrbanc in Miran Brvar
kot preštevalca glasov.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2007 ter odločanje
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznanja z letnim poročilom uprave za leto 2007, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in sprejemu letnega poročila za
leto 2007.
Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave
o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep:
bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007 znaša
314.910,77 EUR. Od tega je 128.349,86
EUR rezerviranih za realizacijo sklepa številka 2 z 10. skupščine družbe. Bilančni dobiček v višini 186.560,91 EUR ostane nerazporejen.
2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2007.
3. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2008 se imenuje družba ABC
revizija družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Dunajska 101, Ljubljana.
4. Sprememba članstva v nadzornem
svetu.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
a) Skupščina se seznani z odstopno izjavo Antona Franca Gundeta s funkcije člana
nadzornega sveta.
b) V skladu s predlogom nadzornega
sveta se za člana nadzornega sveta, ki zastopa delničarje, za mandatno obdobje do
izteka mandata obstoječim članom nadzornega sveta in s pričetkom mandata z dnem
izvedbe skupščine, imenuje Miha Mušič.
5. Umik delnic z organiziranega trga.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Na podlagi določb 101. člena Zakona
o trgu finančnih instrumentov sprejme skupščina sklep o umiku delnic družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana, katerih oznaka je VHLG
in s katerimi se trguje na Ljubljanski borzi
vrednostnih papirjev, d.d., z Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d.
Delničarjem družbe, ki bi ugovarjali
navedenemu sklepu, bo prek zapisnika
ponujena pridobitev njihovih delnic za primerno odškodnino oziroma primerno denarno odpravnino, določeno v višini 13,21
EUR za eno delnico Hidrotehnik d.d. Ljub
ljana.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe,
ki se vodi v centralnem registru pri KDD,
Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljub
ljana, 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.
Družba ima po stanju na dan sklica skupščine izdanih 384.472 navadnih prosto prenosljivih, imenskih kosovnih delnic, od katerih ima 384.472 delnic glasovalno pravico.
Vse delnice so istega razreda.
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.
Hidrotehnik d.d. Ljubljana
uprava družbe
Ob-5328/08
Na podlagi 295. v zvezi z 292. in 293. členom Zakona o gospodarskih družbah in
7.3.6. točke statuta družbe Color, industrija
sintetičnih smol, barv in lakov, d.d., Medvode, uprava družbe sklicuje
14. skupščino
delničarjev delniške družbe Color,
industrija sintetičnih smol, barv in
lakov, d.d., Medvode,
ki bo v petek, dne 18. 7. 2008, ob 8. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe Color, d.d.,
Medvode, Cesta komandanta Staneta 4.
Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev za predsednika
skupščine izvoli Marka Vreska, za preštevalko glasov Erno Govekar.
Skupščina delničarjev se seznani, da
skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2007 ter sprejem
sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto
2007 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev se seznani z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto
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2007 in poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila 2007.
Skupščina delničarjev sprejme sklep, da
se čisti dobiček poslovnega leta 2007 v višini 1.854.023,25 EUR uporabi za:
1. zakonske rezerve iz dobička v višini
92.701,17 EUR,
2. druge rezerve iz dobička v višini
880.661,05 EUR.
Po razporeditvi čistega dobička za oblikovanje zakonskih rezerv v višini 92.701,17
EUR in drugih rezerv v višini 880.661,04
EUR, kar skupaj predstavlja 973.362,22
EUR, ostaja bilančni dobiček v višini
3.861.774,76 EUR, ki ostane nerazporejen.
Skupščina delničarjev potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2007 ter jima podeljuje
razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev za
revidiranje računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2008 imenuje revizijsko hišo
Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, Ljub
ljana.
4. Sprememba statuta družbe Color, d.d.
Medvode.
Predlog sklepa:
a) Uskladitev dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti.
Predlog sklepa:
Spremeni se tč. 3.2. statuta tako, da se
glasi:
Dejavnost družbe je:
16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
16.240 Proizvodnja lesene embalaže
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa, plute, slame in protja
20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov
20.130 Proizvodnja drugih anorganskih
osnovnih kemikalij
20.140 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij
20.160 Proizvodnja plastičnih mas
v primarni obliki
20.300 Proizvodnja barv, lakov in
podobnih premazov, tiskarskih
barv in kitov
20.520 Proizvodnja sredstev za
lepljenje
20.590 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov
25.110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov
25.290 Proizvodnja drugih kovinskih
rezervoarjev in cistern
25.619 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin
25.620 Mehanska obdelava kovin
25.731 Proizvodnja ročnega orodja
25.732 Proizvodnja orodja za stroje
28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in mehanski prenos energije
28.240 Proizvodnja ročnih strojev in
naprav
32.990 Drugje nerazvrščene
predelovalne dejavnosti
33.110 Popravila kovinskih izdelkov
33.120 Popravila strojev in naprav
33.170 Proizvodnja in vzdrževanje
drugih prevoznih sredstev
33.190 Popravila drugih naprav
33.200 Montaža industrijskih strojev in
naprav
38.320 Pridobivanje sekundarnih
surovin iz ostankov in
odpadkov

43.120 Zemeljska pripravljalna dela
43.210 Inštaliranje električnih napeljav
in naprav
43.220 Inštaliranje, vodovodnih,
plinskih in ogrevalnih napeljav
in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.330 Oblaganje tal in sten
43.342 Pleskarska dela
43.390 Druga zaključna gradbena dela
43.990 Druga specializirana gradbena
dela
45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi
motornimi vozili
45.190 Trgovina z drugimi motornimi
vozili
45.200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal
46.150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, predmetov in naprav
za gospodinjstvo in železnine
46.190 Nespecializirano posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi
napravami
46.490 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe
46.710 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi
46.730 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in
sanitarno opremo
46.740 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje
46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi
izdelki
46.760 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki
47.190 Druga trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah
47.910 Trgovina na drobno po pošti
49.410 Cestni tovorni promet
49.500 Cevovodni transport
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene
dejavnosti v kopenskem
prometu
52.240 Pretovarjanje
52.290 Špedicija in druge spremljajoče
prometne dejavnosti
55.201 Počitniški domovi in letovišča
56.290 Druga oskrba z jedmi
57.520 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge
periodike
58.190 Drugo založništvo
62.020 Svetovanje o računalniških
napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških
naprav in sistemov
62.090 Druge z informacijsko
tehnologijo in računalniškimi
storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem
povezane dejavnosti
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63.120 Obratovanje spletnih portalov
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
66.190 Druge pomožne dejavnosti
za finančne storitve, razen za
zavarovalništvo in pokojninske
sklade
68.100 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje
lastnih ali najetih nepremičnin
69.200 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje
70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in
analiziranje
72.190 Raziskovalna in razvojna
dejavnost na drugih področjih
naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna
dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
73.200 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.900 Druge nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil
v najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in
računalniških naprav v najem
in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav
in opredmetenih sredstev
v najem in zakup
80.200 Nadzorovanje delovanja
varovalnih sistemov
84.250 Zaščita in reševanje pri požarih
in nesrečah
85.600 Pomožne dejavnosti za
izobraževanje
b) Imenovanje in odpoklic uprave.
Predlog sklepa:
Spremeni se točka 7.1.6. statuta tako,
da se glasi:
Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče upravo, predvsem v naslednjih primerih:
– na lastno željo članov uprave,
– v primerih, določenih z zakonom.
c) Pristojnosti nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Spremeni se točka 7.2.28. statuta tako,
da se glasi:
Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno
letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. Vsak
član nadzornega sveta ima pravico pregledati in preveriti vse podlage za letno poročilo, ki
mu jih je treba na njegovo zahtevo predložiti,
če nadzorni svet ne odloči drugače. Nadzorni svet mora o rezultatu preveritve sestaviti
pisno poročilo za skupščino. V poročilu mora
navesti, na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. Če je k letnemu poročilu priloženo
tudi revizijsko poročilo, mora nadzorni svet
v svojem poročilu zavzeti stališče do revizijskega poročila. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi
k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Če nadzorni svet potrdi
letno poročilo, je letno poročilo sprejeto.
d) Udeležba delavcev na dobičku.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev sprejme sklep, da
se doda nova tč. 10.6. statuta, ki se glasi:
Del bilančnega dobička družbe se lahko uporabi tudi za udeležbo delavcev pri
dobičku.
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5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev za člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev,
z dnem 7. 9. 2008 za obdobje štirih let imenuje:
– Uroša Slavinca,
– Marka Vreska,
– Aleša Klavžarja.
Skupščina delničarjev se seznani, da je
svet delavcev z dnem 9. 9. 2008 za predstavnika delavcev v nadzornem svetu družbe Color, d.d. Medvode za mandat štirih let
imenoval Božidarja Borčnika.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom uprave in revizijskim poročilom ter
poročilom nadzornega sveta ter spremembami statuta družbe, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Color, d.d., Medvode, Cesta komandanta Staneta 4, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Predlogi delničarjev
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Če delničar v enem tednu po objavi
sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen nasprotni predlog, bo družba postopala skladno s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Pravico udeležbe na skupščini in pravico uresničevanja glasovalne pravice imajo
delničarji, oziroma njihovi zastopniki, ki vsaj
3 dni pred skupščino pisno napovejo upravi
družbe svojo udeležbo.
Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega
reda je javno, glasuje se z glasovnicami, ki
jih delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer
zaseda skupščina.
Vsaka delnica šteje en glas, sklepi pa
se sprejemajo z navadno večino oddanih
glasov, razen sklepa k tč. 4 dnevnega reda
»Sprememba statuta družbe«, kjer se sklep
sprejme z večino, ki obsega najmanj ¾ vsega osnovnega kapitala družbe.
Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo
odprt 30 minut pred začetkom zasedanja.
Pozivamo udeležence zasedanja, da se
javijo ob odprtju prostora. Udeleženci se
morajo identificirati, podpisati seznam udeležencev in prevzeti glasovnice.
Drugi sklic
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
z istim dnevnim redom istega dne, tj. 18. 7.
2008 ob 9. uri, v istem prostoru. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Color, d.d., Medvode
uprava družbe
Ob-5329/08
Direktor družbe Imgrad Ljutomer, d.d.,
Babinska c. 5, Ljutomer, na podlagi Zakona
o gospodarskih družbah in Statuta družbe
sklicuje
skupščino
družbe Imgrad Ljutomer d.d.,
ki bo v torek, 15. julija 2008, z začetkom
ob 11. uri, v poslovnih prostorih družbe na
Babinski cesti 5 v Ljutomeru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika ter dveh preštevalcev glasov.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina izvoli za predsednika skupščine Petra Lampiča in za preštevalki glasov
Blanko Horvat in Marico Jerebič.
Skupščina se seznani, da bo zapisnik
o delu skupščine vodil notar Franc Šömen.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2007 in poročilom nadzornega sveta skupščini družbe Imgrad Ljutomer, d.d. za leto
2007 ter odločanje o bilančnem dobičku leta
2007 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2007 se razporedi na:
– formiranje
zakonskih
rezerv
v višini 5% osnovnega kapitala v znesku
41,50 EUR
– preostali del v znesku 788,56 EUR
se pusti nerazporejen.
2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za njuno delo v letu
2007, s čimer potrdi in odobri njuno delo
v letu 2007.
3. Sprememba imena družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: spremeni se ime družbe »Imgrad
industrija gradbenih montažnih materialov
Ljutomer d.d.« v »Ultramarin, razvojno podjetje, d.d.«.
4. Razno.
Pogoji za udeležbo in glasovanje
Delničar ali njegov pooblaščenec se lahko udeleži seje skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če svojo udeležbo pisno
prijavi družbi najmanj tri dni pred skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in
ostane deponirano na sedežu družbe.
Gradivo
Gradivo za skupščino in obrazložitve
sklepov je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, vsak delovni dan med 9. in
14. uro.
Imgrad Ljutomer d.d.
uprava družbe
Ob-5330/08
Uprava družbe na podlagi 14. in 15. člena Statuta delniške družbe Tanin Sevnica,
Kemična industrija d.d., Hermanova 1, Sevnica, sklicuje
11. redno sejo skupščine
delniške družbe Tanin Sevnica d.d.,
ki bo v Sevnici, dne 16. 7. 2008, ob
10. uri, na sedežu družbe, Hermanova 1,
Sevnica in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine se izvoli Simon Jeglič, odvetnik iz Ljubljane, Kersnikova 5;
– za preštevalca glasov se imenujeta
Mojca Ratajc in Tina Šteblaj iz Tanin Sevnica d.d.;
– za sestavo notarskega zapisnika skupščine se potrdi notar Alojz Vidic iz Sevnice,
Glavni trg 41.

2. Obravnava letnega poročila družbe za
poslovno leto 2007 in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno
leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z revidiranim letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2007, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2007.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa:
3.1. Izhajajoč iz potrjenega letnega
poročila družbe za poslovno leto 2007
bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2007 znaša 1.761.198,05 EUR in ga sestavljajo: preneseni dobiček iz leta 2002
v znesku 236.345,06 EUR, preneseni dobiček leta 2003 v znesku 304.257,74 EUR,
preneseni dobiček iz leta 2004 v znesku
528.305,11 EUR, preneseni dobiček leta
2005 v znesku 156.479,47 EUR, preneseni
dobiček leta 2006 v znesku 245.144,11 EUR
in čisti poslovni izid poslovnega leta 2007
v višini 290.666,56 EUR.
3.2. Ves bilančni dobiček v višini
1.761.198,05 eur ostane nerazporejen (kot
preneseni dobiček) in bo o njem odločeno
v naslednjih poslovnih letih.
3.3. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2007 in jima
podeli razrešnico za poslovno leto 2007.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2008 imenuje predlagana revizorska
družba.
5. Obravnava sprememb dejavnosti
družbe ter sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa:
a) Sprejme se sklep o spremembi dejavnosti družbe v predloženem besedilu.
b) Sprejme se sklep o spremembi statuta
družbe v predloženem besedilu.
c) Pripravi se prečiščeno besedilo statuta družbe.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in predlaganimi spremembami statuta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Tanin Sevnica d.d., Hermanova 1,
Sevnica, v tajništvu uprave, vsak delovni
dan med 12. in 13. uro od dneva objave
sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
in na njej odločajo delničarji, ki so vpisani
v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi
na dan 30. 6. 2008 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na
podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno in ga hrani družba.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic napovedati
upravi družbe pisno vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.
Tanin Sevnica d.d.
uprava
Ivan Mirt
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Ob-5331/08
Na podlagi 295. člena (ZGD-1) in 41. člena Statuta Kovinoplastike Lož družbe po
oblaščenke d.d. uprava družbe sklicuje
10. redno skupščino
Kovinoplastike Lož družbe
pooblaščenke d.d.,
ki bo v torek, 15. 7. 2008, ob 16. uri, v jedilnici Kovinoplastike Lož v Ložu, Lož, C.
19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine, ter
ugotovitev prisotnosti notarke.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Marko Žnidaršič.
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za preštevalce glasov se izvoli Meto
Turk, Matjaža Lekan in Andrejo Buh. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Drage
Intihar.
2. Predložitev letnega poročila in poročilo nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Nadzorni svet Družbe pooblaščenke je
na svoji 6. redni seji dne 3. 6. 2008 obravnaval letno poročilo za leto 2007 in Revizijsko poročilo, ki ga je izdelala revizijska
družba KPMG Slovenija in ocenil, da letno
poročilo vsebuje vse relevantne poslovne
dogodke in podatke, skladno s slovenskimi
računovodskimi standardi ter vsebuje ustrezne komentarje.
Z upoštevanjem poslovnih razmer in
ključnih zunanjih dejavnikov, ki so omejevali rast poslovanja in povečevali stroške,
ocenjujejo rezultate, dosežene v letu 2007,
kot dobre.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
31-1) Bilančni dobiček za leto 2007 znaša 2.199.492 € in je sestavljen iz prenesenih
dobičkov preteklih let v višini 1.637.897 €
in čistega dobička za leto 2007 v višini
561.595 €.
31-2) Dividenda za leto 2007 se izplača
v višini 0,30 € bruto na delnico, kar znaša
98.439,00 €, izplača se iz dobička preteklih let.
31-3) Članom nadzornega sveta se za
leto 2007 izplača nagrada v višini 21.600,00 €
bruto, in sicer 2/3 zneska nadzornemu svetu
bivšega sestava (8 članov) in 1/3 zneska
nadzornemu svetu novega sestava (5 članov). Predsedniku uprave se za leto 2007
izplača nagrada v višini 5.000,00 € bruto.
Nagrada se dodeli v obliki delnic po povprečni nabavni ceni.
31-4) Notranja delitev nagrade med člani
nadzornih svetov (bivši in novi sestav) se
opravi po kriteriju, ki velja pri nadzornem
svetu Kovinoplastike Lož d.d.
31-5) Preostali bilančni dobiček ostane
nerazporejen, o njegovi uporabi bo odločala
skupščina v naslednjih poslovnih obdobjih.
31-6) Pravico do dividende imajo imenske delnice v lasti pravnih in fizičnih oseb,
razen delnic, ki so v skladu lastnih delnic.
31-7) Rok za izplačilo dividend delničarjem in nagrad nadzornemu svetu in predsedniku uprave je 60 dni od dneva sprejetja
na skupščini.
31-8) Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za po-

slovno leto 2007 in s tem potrjuje njihovo
uspešno delo.
4. Sprememba Statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se spremeni 7. člen statuta družbe tako, da se navedene dejavnosti
družbe uskladijo z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07)
v predloženem besedilu, ki je sestavni del
tega sklepa.
5. Umik lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina v skladu s tretjim odstavkom 381. člena ZGD-1 pooblašča
upravo družbe, da umakne lastne delnice
v breme bilančnega dobička.
Obrazložitev:
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. Skupščina pooblašča nadzorni svet za
uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
6. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja družbe
za poslovno leto 2008 revizijsko hišo KPMG
Slovenija d.o.o.
Obrazložitev:
Revizijska hiša KPMG Slovenija je že
vrsto let uspešno opravljala revizijske posle tako v Kovinoplastiki Lož d.d. kot v Kovinoplastiki Lož družbi pooblaščenki d.d.,
v slovenskem prostoru pa opravlja revizijske posle v številnih uglednih podjetjih in
ustanovah.
Gradivo za skupščino delniške družbe je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Ložu, Lož, C. 19. oktobra 57, 1386 Stari
trg pri Ložu, v pisarni predsednika uprave
družbe, vsak delovni dan od 7. do 10. ure,
od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 5. 7. 2008 in ki bodo sami ali
preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 dni pred dnem sklica
skupščine, to je do vključno sobote, 12. 7.
2008.
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 zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred začetkom skupščine.
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Če skupščina ob predpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 15. 7. 2008 ob 17. uri, v istem
prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kovinoplastika Lož
družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe
Ob-5332/08
Uprava družbe Domplan Investa d.d.
Kranj na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena statuta družbe
sklicuje
9. skupščino
družbe Domplan Investa d.d. Kranj,
Bleiweisova 14,
ki bo dne 14. 7. 2008 ob 12. uri, v sejni
sobi Zavarovalnice Triglav na Bleiweisovi c.
20 v Kranju.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli Tatjano Sajovec, za preštevalca glasov pa Aleša
Gorjanca in Gabrijelo Rizner.
Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni
notar Vojko Pintar.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2007
z mnenjem revizorja in pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s sprejetim letnim poročilom za poslovno
leto, ki se je končalo 31. 12. 2007 z mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu, ki ga je nadzorni
svet sestavil skladno z določili 282. člena
ZGD.
3. Uporaba bilančnega dobička poslovnega leta, ki se je končalo 31. 12. 2007 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za omenjeno poslovno leto.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2007
je sestavljen iz:
1. čistega nerazdeljenega dobička poslovnega leta 2007 v višini 194.653 € in
2. prenesenega čistega dobička v višini
77.903 €
in znaša 272.556 €.
Bilančni dobiček se uporabi na naslednji
način:
– del bilančnega dobička v višini 2,10 €
bruto na delnico se razdeli za dividende,
– del bilančnega dobička v višini 7.600 €
bruto se uporabi za izplačilo nagrad članom
nadzornega sveta,
– del bilančnega dobička v višini 3.800 €
bruto se uporabi za izplačila nagrad upravi,
– ostanek bilančnega dobička se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
4. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe Domplan Investa d.d.
pooblašča upravo družbe Domplan Investa
d.d., da v roku 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa permanentno kupuje lastne
delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1 evra in
ne bo višja od trikratnika knjigovodske vrednosti delnice izračunane iz kapitala.
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Skupni nominalni znesek pridobljenih lastnih delnic ne sme preseči 10% osnovnega
kapitala družbe Domplan Investa d.d.
Pri pridobivanju lastnih delnic na podlagi
tega pooblastila sta izključena vinkulacija
delnic in omejitev višine lastniškega deleža
iz 10. člena statuta družbe ter prednostna
pravica delničarjev pri pridobivanje in odsvajanju.
Uprava je pooblaščena na podlagi tega
pooblastila lastne delnice umakniti brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
uskladi besedilo statuta s sklepom uprave
o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
delnic, ki ga ta sprejme na podlagi pooblastila iz predhodnega odstavka.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotavlja, da članom nadzornega sveta Janezu Miklavčiču, Janezu
Frelihu in Janezu Fajfarju dne 28. 11. 2008
poteče mandat.
Za nove člane nadzornega sveta se
z dnem 28. 11. 2008 in za obdobje štirih let
imenujejo:
– Janez Frelih,
– Janez Fajfar,
– Andrej Hudoklin.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto, ki se
bo končalo 31. 12. 2008, se imenuje revizijska hiša Rödl & Partner, Ljubljana.
Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in bo ves čas
trajanja pooblastnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine najavili svojo udeležbo na sedežu
družbe oziroma pisno, naslovljeno na upravo družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Popolno gradivo s predlogi sklepov je
vsakemu delničarju, njegovemu pooblaščencu ali zakonitemu zastopniku na voljo na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan v tednu med 10. in
12. uro.
Glasovanje o vseh točkah dnevnega
reda je javno. Glasovanje poteka z glasovnicami, ki jih udeleženci prevzamejo v dvorani
pred zasedanjem skupščine.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Skupščina bo sklepčna, če bo prisotnih
vsaj 15% glasov. Če skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo novo
zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Dvorana bo odprta 1 uro pred zasedanjem skupščine. Vse delničarje, njihove pooblaščence ali zakonite zastopnike pozivamo, da glasovnice prevzamejo vsaj pol ure
pred začetkom zasedanja skupščine.
Domplan Investa d.d. Kranj
uprava
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Ob-5351/08
Likvidacijski upravitelj družbe Corona,
d.d. – v likvidaciji, sklicujem na podlagi določil statuta družbe
11. skupščino
delniške družbe Corona, d.d.
– v likvidaciji, Reteče 4, Škofja Loka,
ki bo dne 15. 7. 2008 ob 12. uri na sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Mirjam Vrbinc.
Za preštevalca glasov se izvolita Erika
Teropšič in Branko Skvarča.
Skupščini bo prisostvovala notarka Marjana Tičar Bešter.
2. Poročilo likvidacijskega upravitelja
o poteku likvidacijskega postopka in podelitev razrešnice članom nadzornega sveta in
likvidacijskemu upravitelju.
Predlog sklepa: sprejme se pisno poročilo likvidacijskega upravitelja o poteku likvidacijskega postopka. Podeli se razrešnica
članoma nadzornega sveta dr. Jožici Rejec
in Alešu Marklju in likvidacijskemu upravitelju Veljku Janu.
3. Sklep o določitvi nagrade likvidacijskega upravitelja.
Predlog sklepa: likvidacijskemu upravitelju se izplača nagrada v višini 15.022,00 EUR
in pripadajoči stroški v višini 400,00 EUR, pri
čemer DDV v višini 20% še ni vštet v nagrado in stroške.
4. Sklep o razdelitvi premoženja delničarjem.
Predlog sklepa: delničarjem se izplača
glede na ostanek za poplačilo delničarjev
v višini 399.407,49 EUR in glede na število
delnic 498.325 po 0,8015 EUR na delnico
v roku 15 dni po sklepu skupščine družbe
o razdelitvi premoženja.
5. Sklep o zaključku likvidacijskega postopka.
Predlog sklepa: zaključi se likvidacija
družbe Corona d.d. – v likvidaciji, Reteče
4, Škofja Loka.
Poslovne knjige, knjigovodska dokumentacija in dokumentacija o likvidacijskem
postopku se hranijo pri družbi Domel d.d.,
Železniki.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico
do enega glasu na skupščini. Za sprejem
sklepov dnevnega reda je potrebna večina
oddanih glasov (navadna večina). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan
skupščine vpisani v delniško knjigo družbe
in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno
pisno najavijo likvidacijskemu upravitelju
družbe najkasneje v roku tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci delničarjev morajo najkasneje tri dni pred začetkom
skupščine na sedežu družbe deponirati pisna pooblastila. Udeležba na skupščini brez
predhodne pisne prijave ne bo možna.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar, pooblaščenec oziroma
zastopnik prejme ob vstopu v prostor za
skupščino, ko tudi podpiše seznam prisotnih udeležencev. Delničarje prosimo, da
pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred
začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo

svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice
za glasovanje na skupščini. Za udeležbo
na skupščini se delničarji in pooblaščenci
izkažejo z osebnim dokumentom.
Gradivo za objavljeni dnevni red je na
vpogled vsem delničarjem pri likvidacijskemu upravitelju Veljku Janu na naslovu: Blaževa 3f, 4221 Škofja Loka, vsak delovni dan
od 9. do 11. ure.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na zasedanju navzočih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 12.30 uri, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Corona d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Veljko Jan
Ob-5352/08
Na osnovi točke Č. – šestega poglavja
Statuta delniške družbe Primat, tovarna kovinske opreme, d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
XIV. sejo skupščine
delniške družbe Primat, tovarna
kovinske opreme, d.d.,
ki bo, 15. 7. 2008, na sedežu družbe
v prostorih sejne sobe, Industrijska ulica 22,
Maribor, s pričetkom ob 15. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se predsednik skupščine – Andrej
Herzog in dve preštevalki glasov – Vera Senekovič in Darja Moškotevc.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Primat d.d. in konsolidiranim
poročilom skupine Primat d.d., za leto 2007
ter s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe Primat d.d.
za leto 2007 in konsolidiranim poročilom
skupine Primat d.d. za leto 2007 ter poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2007.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je
skupščina sprejela naslednje sklepe:
Na dan 31. 12. 2007 znaša bilančni dobiček 1.278.558,42 EUR in se uporabi kot
sledi:
1. Izplačilo dividend delničarjem v višini 481.185,00 EUR, kar znaša 5,00 EUR
bruto na delnico, pri čemer je vir za izplačilo
dividend nerazporejen dobiček iz let 2005 in
2006. Do dividende so upravičeni delničarji
vpisani v delniško knjigo na dan skupščine.
Dividende se izplačajo do 31. 12. 2008.
2. Preostanek bilančnega dobička v višini 797.373,42 EUR ostaja nerazporejen.
3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2007.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2008 imenuje revizijsko družbo ABC
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Revizija družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Maribor.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Primat,
tovarna kovinske opreme, d.d. vknjižene
v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi neposredno, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo
za udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo v tajništvo uprave
družbe Primat, tovarna kovinske opreme,
d.d., Industrijska ulica 22, 2000 Maribor,
tako, da jo prejme najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu uprave
družbe in sicer najmanj pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro 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
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Mariboru, Industrijska ulica 22,
vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Primat, tovarna kovinske opreme, d.d.
predsednica uprave
Slavka Marinič, univ. dipl. oec.
Št. 21/08
Ob-5353/08
Na podlagi določil 6. točke veljavnega
Statuta delniške družbe Integral Lendava
d.d., uprava družbe sklicuje
15. redno sejo skupščine
delniške družbe Integral Lendava d.d.,
Industrijska ul. 1, 9220 Lendava,
ki bo v torek, 15. 7. 2008, ob 12. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe v Lendavi,
Industrijska ul. 1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– skupščina ugotavlja, da je na skupščini
navzočih _____% glasovalnih delnic družbe, zato je sklepčnost podana.

– izvoli se predsednica skupščine Ana
Horvat, za preštevalca glasov pa Štefan Kiraly.
Notarka Marija Zag-Gyöfi bo nadzirala
potek skupščine in sestavila zapisnik o zasedanju skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2007, z mnenjem revizorja in
s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za poslovno leto 2007,
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007.
Predlog sklepa: ugotovi se, da znaša bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007, 90.269
EUR in ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2007.
5. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina razreši dosedanja člana
nadzornega sveta Iztoka Sotošek in Cveta
Žalik.
5.2. Skupščina za nova člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, imenuje Majdo Grohar in Jožefa Lavrih,
z mandatom od 15. 7. 2008 dalje.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2008 skupščina imenuje
revizijsko družbo Ripro, družba za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj d.o.o.,
Velenje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem dostopno na sedežu družbe,
vsak dan med 9. in 14. uro.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le delničarji, ki svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavijo družbi najpozneje tri dni pred zasedanjem. Pooblaščenec
delničarja mora predložiti pisno pooblastilo,
morebitni zakoniti zastopniki pa ustrezna
dokazila o upravičenosti za zastopanje delničarja. Člani uprave in nadzornega sveta
se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso
delničarji.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Integral Lendava d.d.
uprava
Ob-5354/08
Uprava Poteze Skupine, d.d., Železna
cesta 18, Ljubljana, v skladu z 9.3. točko
statuta sklicuje
9. redno skupščino
družbe Poteza Skupina, holding
podjetje, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 15. 7. 2008, ob 15. uri, v prostorih družbe, na naslovu Železna cesta 18,
1000 Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
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2. Obravnava pisnega revidiranega poročila družbe za poslovno leto 2007 in poročila
nadzornega sveta za poslovno leto 2007.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
4. Povečanje osnovnega kapitala.
5. Imenovanje revizorja.
6. Imenovanje članice nadzornega sveta
7. Pooblastilo skupščine za pridobitev
lastnih delnic.
8. Sprememba statuta.
Predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je sklepčna. Za predsednico skupščine se
izvoli Zinka Somrak, za preštevalca glasov se izvolita Jože Bajuk in Saša Oman.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Obravnava pisnega revidiranega poročila družbe za poslovno leto 2007 in poročila
nadzornega sveta za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007, potrjenim s strani nadzornega sveta, na njegovi seji dne 4. 6. 2008
ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila
družbe za poslovno leto 2007.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep: ugotovi se, da znaša bilančni
dobiček poslovnega leta 2007 družbe Poteza Skupina, holding podjetje, d.d., Ljubljana,
5.173.319,73 EUR in je v celoti sestavljen iz
čistega dobička poslovnega leta 2007.
Bilančni dobiček poslovnega leta 2007
se uporabi:
– za dividende v višini 1.332.375,15 EUR
oziroma 0,734 na delnico,
– bilančni
dobiček
v
višini
3.800.000,00 EUR ostane nerazporejen in
bo v skladu s sklepom skupščine namenjen
za povečanje osnovnega kapitala,
– preostanek bilančnega dobička v višini
40.944,58 EUR ostane nerazporejen.
Dividende se delničarjem izplačajo najpozneje v roku 60 dni po končani skupščini,
in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo,
vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana, na dan skupščine.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
4. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se osnovni kapital v skladu s 358. in 359. členom ZGD-1 poveča iz
sredstev družbe, kot sledi:
Osnovni kapital se poveča s preoblikovanjem prenesenega dobička v osnovni
kapital.
Dokapitalizacija iz sredstev družbe se izvaja po bilanci stanja na dan 31. 12. 2007, ki
je bila revidirana in vsebuje pozitivno mnenje revizorja brez pridržka.
Osnovni kapital družbe, ki znaša
25.000.000 EUR, se poveča s preoblikovanjem prenesenega dobička v znesku
3.800.000,00 EUR v osnovni kapital, tako
da osnovni kapital po dokapitalizaciji znaša
28.800.000,00 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede brez nove izdaje kosovnih delnic. Delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi na
dan sprejema tega sklepa, pripadajo novi
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zneski v osnovnem kapitalu v sorazmerju
z njihovimi deleži v dosedanjem osnovnem
kapitalu družbe.
Družba ima izdanih 1.815.225 navadnih
imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna
delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne
kosovne delnice v osnovnem kapitalu se
določa glede na število izdanih kosovnih
delnic.
Uprava družbe bo po vpisu sklepa v sodni register o povečanju zneskov osnovnega
kapitala obvestila vse upravičene delničarje.
Z dnem vpisa v sodni register se šteje, da so
novi deleži polno vplačani.
Zaradi povečanja osnovnega kapitala iz
sredstev družbe se spremeni 4.1. člen statuta družbe tako, da se sedaj glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
28.800.000,00 (osemindvajset milijonov
osemsto tisoč 00/100) EUR.
Osnovni kapital družbe iz zgornjega odstavka je razdeljen na 1.815.225 (en milijon
osemsto petnajst tisoč dvesto petindvajset)
kosovnih delnic brez nominalnega zneska.
Delnice so vplačane v celoti pred vpisom
osnovnega kapitala v sodni register.«
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2008 imenuje revizorsko hišo KPMG
Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, Ljub
ljana.
6. Imenovanje članice nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da dne 27. 7. 2008 preteče mandat predsednici nadzornega sveta Marini Pilej.
Na predlog nadzornega sveta se za
članico nadzornega sveta imenuje Marina
Pilej, stanujoča Triglavska cesta 65, 1000
Ljubljana. Članica nadzornega sveta nastopi
novi mandat dne 28. 7. 2008 in je imenovana za mandatno obdobje štirih let.
7. Pooblastilo skupščine za pridobitev
lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta in na podlagi 247. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
skupščina družbe daje upravi družbe pooblastilo za nakup lastnih delnic, katerih
skupni delež ne sme presegati 10-odstotni
delež osnovnega kapitala.
Uprava družbe lahko pridobi delnice po
ceni, ki ni nižja od polovice knjigovodske
vrednosti delnice na dan 31. 12. 2007 in ne
višja od trikratnika knjigovodske vrednosti
na dan 31. 12. 2007.
Uprava družbe lahko pridobiva lastne delnice z namenom prodaje delnic družbe zaposlenim v družbi in z njo povezanih družbah.
Družba ne sme pridobiti lastnih delnic
izključno z namenom trgovanja. Če uprava
družbe ugotovi, da v skladu s prej navedenimi nameni pridobljenih delnic ne potrebuje
več, jih lahko odsvoji v soglasju z nadzornim
svetom.
Pooblastilo velja 18 mesecev od sprejema tega sklepa na skupščini družbe.
Družba lahko pri odsvajanju lastnih delnic delno ali popolnoma izključi prednostno
pravico delničarjev do odsvojitve oziroma
pridobitve delnic.
Skupščina družbe daje upravi družbe pooblastilo, da pridobljene lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala. V primeru umika delnic
iz tega razloga je nadzorni svet družbe pooblaščen, da zaradi umika delnic ustrezno
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spremeni statut družbe. Pooblastilo upravi
velja od 1. 1. 2008.
Skupščina se seznani s Poročilom o utemeljenem razlogu za izključitev prednostne
pravice v skladu z 247. in 337. členom
ZGD-1.
8. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme spremembe statuta v predlagani obliki, kot izhaja
iz priloge sklepa.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda in predlog sprememb statuta je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Poteza Skupina, d.d., v tajništvu vsak delovni dan od 10. do 13. ure.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
so 3 dni pred sejo skupščine vpisani v delniško knjigo.
Delničarji lahko prijavijo svojo udeležbo
in glasovanje na skupščini najkasneje tri dni
pred skupščino oziroma v istem roku družbi
pošljejo izpolnjeno priloženo pooblastilo za
zastopanje na skupščini.
Delničarji lahko sporočijo svoje dodatne
in nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda v 7 dneh od dneva
objave sklica skupščine. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in posredovani upravi
družbe na sedež družbe. Pravočasno dospele predloge bo uprava skupaj z zavzetim
stališčem posredovala delničarjem in članom nadzornega sveta.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci
v delniški knjigi v njegovi lasti tri dni pred
skupščino.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15 odstotkov v osnovnem kapitalu
družbe.
Poteza Skupina d.d.
uprava družbe
Ob-5355/08
Uprava družbe Mineral, družba za pridobivanje, pridelavo in montažo naravnega kamna, d.d., Podpeč 46, 1352 Preserje,
v skladu z 41. točko statuta sklicuje
19. redno skupščino
družbe Mineral d.d.,
ki bo dne 15. 7. 2008, ob 14.45, v veliki sejni sobi, v petem nadstropju poslovne
stavbe Poteza, na naslovu Železna cesta
18, 1000 Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava pisnega revidiranega poročila družbe za poslovno leto 2007 in poročila
nadzornega sveta za poslovno leto 2007.
3. Bilančni dobiček in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je sklepčna. Izvolijo se organi skupščine.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Obravnava pisnega revidiranega poročila družbe za poslovno leto 2007 in poročila
nadzornega sveta za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z revidiranim letnim poročilom družbe za po-

slovno leto 2007, potrjenim s strani nadzornega sveta, na njegovi seji dne 10. 6. 2008
ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila
družbe za poslovno leto 2007.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: ugotovi se, da izguba
poslovnega leta 2007 znaša 419.951 EUR.
Za kritje izgube poslovnega leta 2007 se
uporabita preneseni čisti dobiček v višini
96.358 EUR in kapitalske rezerve v višini
323.593 EUR, tako, da bilančni dobiček tekočega leta 2007 znaša 0 EUR.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se:
– za revizorja družbe za poslovno leto
2007 potrdi revizorska hiša Constantia plus
d.o.o.,
– za revizorja družbe za poslovno leto
2008 imenuje revizorska hiša Constantia
plus d.o.o.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu družbe, na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure,
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
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, 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 pol ure 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 pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Mineral d.d.
uprava družbe
Ob-5356/08
Uprava družbe Certa Holding d.d. – družba pooblaščenka, Družba za upravljanje
holding družb, Ličarjeva 7, Cerkno sklicuje
11. skupščino
delniške družbe Certa Holding d.d.
Cerkno,
ki bo dne 15. 7. 2008 ob 10. uri, v prostorih salona hotela Cerkno, Sedejev trg 8,
Cerkno.
Predlagam dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika in
dva člana predsedstva.
2. Predstavitev letnega poročila uprave
o poslovanju Certa Holding d.d., Cerkno za
poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja in
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pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila,
3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007,
Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2007
znaša bilančni dobiček družbe Certa Holding d.d. – družba pooblaščenka Cerkno
1.371.365,11 EUR.
Bilančni dobiček se uporabi za naslednje
namene:
– 603.961,49 EUR prenesenega čistega
dobička iz preteklih let se izplača delničarjem za dividende, in sicer 0,246 EUR bruto
na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 60 dni od dneva skupščine, in sicer po stanju delničarjev vpisanih
v delniško knjigo družbe, ki se vodi v Certi
Holdingu d. d. – družba pooblaščenka Cerkno na dan skupščine.
– ostane 767.403,62 EUR nerazporejenega bilančnega dobička.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe.
4. Nagrada nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se izplača v breme poslovnih stroškov
nagrada v višini 4.172,92 EUR bruto.
5. Obravnava in predlog skupščini o možnosti nakupa lastnih delnic.
Predlog sklepa: na podlagi 240. člena
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
pooblašča upravo družbe, da lahko v roku
18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa
kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% svojega
kapitala, z namenom, da delnice odkupijo
delavci družbe ali z njo povezane družbe
in umika delnic po določbah o zmanjšanju
osnovnega kapitala. Nakupna cena delnic
lahko znaša 0,83 EUR in največ 2,09 EUR
na delnico.
6. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov za leto 2008.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2008
se imenuje Ernst & Young d.o.o., Dunajska
cesta 111, Ljubljana.
Glasovalna pravica
Pravico do glasovanja na skupščini ima
delničar, ki je najmanj 10 dni pred sejo
skupščine vpisan v knjigo delničarjev in pisno najavi družbi svojo udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred sejo skupščine. Za
delničarje, ki so imenovali pooblaščenca,
uresničuje glasovalno pravico pooblaščenec.
Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine 15. 7. 2008 ob 10.15, na
istem mestu.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan do zasedanja od 11.
do 13. ure.
Branko Bogataj
uprava
Certa Holding d.d.
Ob-5361/08
Na podlagi določil C3 Statuta družbe
sklicujem
14. sejo skupščine
delniške družbe Agrogorica d.d.
Šempeter pri Gorici,
Vrtojbenska cesta 48,
ki bo v torek, dne 15. 7. 2008, ob 13. uri,
na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici,

Vrtojbenska cesta 48 in predlagam naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, preštevalko glasov ter
ugotovi prisotnost vabljene notarke.
3. Seznanitev z Letnim poročilom družbe
za leto 2007, Poročilom revizorja in pisnim
Poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu za leto 2007, ter podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta za leto
2007.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2007, Poročilom revizorja
in pisnim Poročilom nadzornega sveta.
b) Ugotovi se, da je na dan 31. 12. 2007
bilančna izguba oziroma bilančni dobiček
enak 0.
c) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2007.
4. Ugotovitveni sklep v zvezi z imenovanjem pooblaščenega revizorja družbe za
leto 2008.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se, da družba dve zaporedni
leti sodi med majhne družbe, zato ni potrebno imenovati pooblaščenega revizorja
za leto 2008.
5. Uskladitev dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti in s tem povezana sprememba statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Dejavnost družbe se uskladi z novo
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08).
Točka II 1. Dejavnost družbe se v celoti
spremeni ter se na novo vpišejo standardne
klasifikacije dejavnosti – SKD 2008 Ur. l.
RS, št. 17/08, tako kot je navedeno v gradivu za skupščino.
Sprejme se čistopis družbe. Pooblašča
se predsednika skupščine za podpis čistopisa Statuta družbe.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za člane nadzornega sveta se imenujejo:
1. Črtomir Bergant, kot predstavnik delničarjev,
2. mag. Aleksandra Čargo, kot predstavnica delničarjev.
Mandat članov nadzornega sveta začne
teči z dnem imenovanja na skupščini in traja
4 leta od imenovanja. S trenutkom imenovanja preneha mandat predstavnikoma delničarjev, ki ju je v nadzorni svet imenovalo
Okrožno sodišče v Novi Gorici, s sklepom
N 8/2008.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Šempetru,
Vrtojbenska cesta 48, vsak delovni dan po
objavi tega vabila, med 12. in 13. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki,
ki so pisno prijavili svojo udeležbo najmanj
tri dni pred sejo. Če skupščina ob napovedanem času ni sklepčna, se počaka pol
ure. Čez pol ure je skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
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Morebitni nasprotni predlogi delničarjev morajo biti vloženi in pisno obrazloženi
v roku 7 dni po objavi tega vabila, pri tajništvu družbe.
Glasovnice za odločanje na seji se bodo
delničarjem, zakonitim zastopnikom oziroma pooblaščencem začele deliti eno uro
pred začetkom seje do ure, ki je določena
za začetek zasedanja skupščine.
Agrogorica d.d.
uprava
Aleš Modic
Ob-5362/08
Na podlagi 285. člena Zakona o gospodarskih družbah in 25. člena Statuta družbe
IGM Strešnik d.d., Dobruška vas 45, 8275
Škocjan uprava sklicuje
17. sejo skupščine
delničarjev IGM Strešnik d.d.,
Dobruška vas 45, 8275 Škocjan,
ki bo 15. 7. 2008 ob 13. uri, v sejni sobi
družbe CGP d.d., Ljubljanska cesta 36,
8000 Novo mesto, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– Za predsednika zasedanja se izvoli
Miha Mušič.
– Za preštevalca glasov se imenujeta
Mateja Turk Mušič in Jurij Redek.
– Na skupščini je navzoč Andrej Tiran iz
Novega mesta.
2. Seznanitev z letnim poročilom IGM
Strešnik d.d., za leto 2007, ter poročilom
nadzornega sveta in odločanje o delitvi bilančnega dobička ter podelitev razrešnici
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2007 in s Poročilom
nadzornega sveta.
2. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2007 znaša 2.587.012,23 EUR, ostane nerazporejen.
3. Potrdi in odobri se delo uprave
v letu 2007 ter se ji podeli razrešnica.
4. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v letu 2007 ter se mu podeli razrešnica.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
1. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta, v besedilu, kot je predlagano.
2. Skupščina sprejme prečiščeno besedilo statuta.
Prijava udeležbe na skupščini
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.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v KDD. Za udeležbo na skupščini se
fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico,
zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega
registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na mestu sklica
skupščine na Ljubljanski cesti 36 v Novem
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mestu, vsak delovni dan med 10. in 12. uro,
v času od dneva sklica do dneva zasedanja
skupščine.
IGM Strešnik d.d.
uprava družbe
Ob-5363/08
Uprava družbe na podlagi točke 7.3 Statuta družbe VGP Novo mesto, d.d., Ljub
ljanska cesta 36, Novo mesto, v soglasju
z nadzornim svetom sklicuje
10. redno skupščino delničarjev,
ki bo 15. 7. 2008 ob 12. uri, na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 36 v Novem
mestu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– Za predsednika zasedanja se izvoli
Miha Mušič.
– Za preštevalca glasov se imenujeta Jurij Redek in Mateja Turk Muhič.
– Na skupščini je navzoč notar Andrej
Tiran iz Novega mesta.
2. Seznanitev z letnim poročilom VGP
Novo mesto, d.d., za leto 2007, revizorjevim
poročilom ter poročilom nadzornega sveta
in odločanje o delitvi bilančnega dobička
ter podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d. za
leto 2007, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta.
2. Bilančni dobiček, na dan 31. 12.
2007 v višini 822.523,32 EUR ostane nerazporejen.
3. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2007.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2008 se imenuje »Dinamic d.o.o., Revizijska družba«, Topliška
cesta 2a, 8000 Novo mesto.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
1. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta, v besedilu, kot je predlagano.
2. Skupščina sprejme prečiščeno besedilo statuta.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Delničar prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino. K prijavi mora biti priloženo pooblastilo.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem na voljo za vpogled na
sedežu družbe v Novem mestu, Ljubljanska
cesta 36, vsak delovni dan od 12. do 15.
ure dalje.
VGP Novo mesto, d.d.
uprava družbe
Št. 20086078
Ob-5371/08
Na podlagi 28. člena Statuta delniške
družbe ETRA 33, d.d. in Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) ter
na predlog SARINI, d.o.o., Cankarjeva ulica
6, Maribor (v nadaljevanju: SARINI, d.o.o.
ali glavni delničar) uprava družbe ETRA 33,
d.d., Šlandrova ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju tudi: ETRA 33, d.d. ali družba)
sklicuje
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12. skupščino
delničarjev družbe ETRA 33, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 14. julija 2008, z začetkom ob 13. uri, v prostorih družbe na
Šlandrovi ulici 10, Ljubljana-Črnuče, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Kristijan Anton Kontarščak, za preštevalca glasov pa Črtomir Nagode in Breda
Jeran.
Utemeljitev:
Za vodenje skupščine in preštevanje glasov se predlagajo osebe, za katere se ocenjuje, da bodo kakovostno izvedla opravila,
ki so potrebna za izvedbo skupščine.
2. Sklep o prenosu delnic manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja za plačilo
primerne denarne odpravnine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta na predlog SARINI, d.o.o.:
Na podlagi 384. člena Zakona o gospodarskih družbah in v povezavi z 68. členom
Zakona o prevzemih se na SARINI, d.o.o.,
Cankarjeva ulica 6, Maribor (v nadaljevanju
tudi: glavni delničar) prenesejo vse navadne, imenske, kosovne delnice izdajatelja
ETRA 33, d.d., Šlandrova ulica 10, Ljub
ljana, preostalih delničarjev družbe ETRA
33, d.d., Šlandrova ulica 10, Ljubljana (v
nadaljevanju: manjšinski delničarji).
Glavni delničar bo manjšinskim delničarjem izplačal denarno odpravnino v znesku
540,00 EUR za vsako navadno imensko
kosovno delnico izdajatelja ETRA 33, d.d.,
Šlandrova ulica 10, Ljubljana, ki se bo prenesla na glavnega delničarja.
Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega
pravnega dejstva, je:
a) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja
upravičenje do donosov – do izplačila denarne odpravnine upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo
pravno dejstvo vpisano na presečni dan za
izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz
drugega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: ZNVP);
b) v drugih primerih – do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot
imetniki delnic na presečni dan za prenose
iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP.
Utemeljitev:
SARINI, d.o.o. je z dnem 28. 5. 2008 na
podlagi uspešne javne ponudbe v skladu
z Zakonom o prevzemih (v nadaljevanju:
ZPre-1) pridobil 15.888 delnic družbe tako,
da ima skupno 43.513 delnic družbe, kar
predstavlja 95,80% od vseh 45.423 izdanih
delnic družbe. S tem je SARINI, d.o.o. dobil
večino predpisano v 384. členu ZGD-1 in
v 68. členu ZPre-1, ki mu omogoča izvedbo
izključitve manjšinskih delničarjev po (splošnih) pravilih ZGD-1 o izključitvi manjšinskih
delničarjev in (specialnem) pravilu, ki je določeno v 68. členu ZPre-1.
Razlog za sprejem sklepa je, da želi SARINI, d.o.o. kot glavni delničar uresničiti svojo pravico iz 384. člena ZGD-1 v povezavi
z 68. členom ZPre-1 do izvedbe izključitve
manjšinskih delničarjev družbe v po prevzemnem obdobju.

Podrobneje je izključitev manjšinskih
delničarjev obrazložena v pisnem poročilu
SARINIJA, d.o.o.
3. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana
nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Glede na to, da je Gregor Drnovšek, Levčeva ulica 12, Maribor podal odstopno izjavo, ki začne učinkovati z imenovanjem novega člana nadzornega sveta, se namesto
njega za člana nadzornega sveta družbe za
obdobje 4 let od 15. julija 2008 dalje imenuje
Rafael Kos, Cvetkova ulica 23, 9000 Murska
Sobota, EMŠO: 1405976500168.
Utemeljitev:
Glede na to, da je Gregor Drnovšek
odstopil kot član nadzornega sveta, nadzorni svet predlaga, da se za novega člana imenuje Rafael Kos, ki je gimnazijski
maturant, ima 13 let vodstvenih delovnih
izkušenj in je član nadzornega sveta Proinvestments ad, Beograd, direktor družb SARINI, d.o.o., RIG, d.o.o. in MA-NALOŽBE,
d.o.o. ter pomočnik direktorja za naložbe
POM-INVEST, d.d.
4. Umik delnic iz organiziranega trga.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Delnice družbe ETRA 33, d.d. se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih
papirjev – prostega trga Ljubljanske borze,
d.d., Ljubljana.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko bo vpisan v sodni register sklep o prenosu delnic
manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine, ki je sprejet pri 2. točki dnevnega reda
te skupščine, učinkovati pa začne z dnem
vpisa tega sklepa o umiku delnic iz organiziranega trga v sodni register.
Glede na to, da na dan začetka veljavnosti tega sklepa v družbi ne bo več manjšinskih delničarjev, ker bodo le-ti predhodno
izključeni iz družbe, tem delničarjem zaradi
umika iz borze ne pripada posebna denarna
odpravnina. Denarno odpravnino bodo pridobili zaradi prenosa njihovih delnic v skladu
sklepom, ki je sprejet pri 2. točki dnevnega
reda te skupščine.
Utemeljitev:
Glede na to, da namerava SARINI,
d.o.o. na podlagi sklepa, ki je predlagan
pri drugi točki dnevnega reda te skupščine,
pridobiti vse delnice družbe, ni več smiselno, da so delnice uvrščene na organizirani
trg Ljubljanske borze, d.d. Družba je sicer
29. 8. 2007 že sprejela sklep o umiku delnic iz organiziranega trga, ki pa ni bil sprejet z 90% večino osnovnega kapitala, zato
začne učinkovati šele v roku enega leta od
njegova vpisa v sodni register, to je 17. 9.
2008, zato je smiselno ponovno sprejeti
sklep o umiku delnic iz organiziranega trga
z 90% večino osnovnega kapitala, ki bo
začel učinkovati takoj z dnem vpisa sklepa
v sodni register.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Delničar, ki se želi udeležiti skupščine,
mora svojo udeležbo na skupščini pismeno
prijaviti tako, da uprava prejme prijavo najpozneje 3 dni pred skupščino.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci
v centralnem registru KDD – Centralno klirinško depotne družbe v njegovi lasti na tretji
dan pred dnevom skupščine.
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Glasovalno pravico lahko uresničuje tudi
pooblaščenec. Za pooblastilo je potrebna
pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti
družbi in ostane shranjeno pri njej.
Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure
pred začetkom skupščine, da uredijo vse
potrebno v zvezi z udeležbo in glasovanjem
na skupščini.
Gradivo
Celotno gradivo za skupščino je od dneva sklica skupščine dalje na vpogled na sedežu družbe ETRA 33, d.d., Šlandrova ulica
10, Ljubljana, v času od 9. do 12. ure, prav
tako pa je na vpogled tudi na spletni strani
www.etra33.si.
Ostale informacije v skladu s 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov
ETRA 33, d.d. ima na dan sklica skupščine izdanih 45.423 kosovnih navadnih delnic
z glasovalno pravico, od katerih je 297 lastnih delnic.
Delničarjem je obrazec prijave in pooblastila za zastopanje na skupščini dostopen
na spletni strani www.etra33.si.
ETRA 33, d.d.
uprava
Ob-5372/08
Na podlagi 37. člena Statuta družbe
uprava sklicuje
trinajsto skupščino
družbe Filc, d.d. Mengeš,
ki bo 17. 7. 2008 ob 8. uri, v prostorih
notarske pisarne Bojan Podgoršek, Dalmatinova 2, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in
seznanitev z notarjem.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik in
imenuje notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2007, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu in odločitev o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2007 znaša 10.501.190,56 EUR, se
razporedi delničarjem v višini 712.800,00
EUR, 5.007,51 EUR za nagrade članom nadzornega sveta, ostanek v višini
9.783.383,05 EUR pa ostane nerazporejen
in se bo razporejal v naslednjih poslovnih
letih. Dividende in nagrade NS bodo izplačane do 31. 8. 2008.
b) Upravi in nadzornemu svetu Filc d.d.,
Mengeš se za leto 2007 podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za leto 2008 se imenuje Bo Consulting d.o.o., Neubergerjeva 9,
Ljubljana.
Udeležbo na skupščini ali uresničevanje
glasovne pravice na njej morajo delničarji
prijaviti najkasneje do 14. julija 2008, in sicer s priporočenim pismom ali osebno v tajništvu družbe, sicer ne morejo biti prisotni
na skupščini, oziroma uresničevati glasovalnih pravic.
Pravico udeležbe imajo vsi delničarji, ki
so na dan 14. 7. 2008 vpisani v KDD-ju.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom,
ki mora biti pisno. Za fizične osebe mora

vsebovati ime in priimek, naslov in EMŠO
pooblastitelja in vse iste podatke pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg podatkov
o pooblaščencu in št. glasov še firmo, sedež
ter podpis in žig pooblastitelja.
Letno poročilo z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta in predlogi sklepov z utemeljitvami za skupščino so na vpogled v tajništvu družbe Filc d.d. Mengeš,
Slovenska cesta 40, 1234 Mengeš, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure. Utemeljeni
predlogi sklepov so objavljeni tudi na spletni
strani družbe.
Filc, d.d. Mengeš
uprava
Ob-5373/08
Na podlagi 13. člena Statuta TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., in drugega
odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), uprava TRIGLAV, Zdrav
stvene zavarovalnice, d.d., sklicuje
25. redno skupščino
TRIGLAV, Zdravstvene
zavarovalnice, d.d. Koper – Capodistria,
Pristaniška ulica 10,
ki bo dne 14. 7. 2008, ob 12. uri, v prostorih Zavarovalnice Triglav d.d., Verovškova 60/C, Ljubljana, soba 313.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za predsednika skupščine se izvoli mag. Vladimirja Miša Čeplaka, za preštevalca glasov Andreja Vakslja. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Košak, ml. iz Ljubljane.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2007 z mnenjem
nadzornega sveta, poročilom notranje revizijske službe za poslovno leto 2007 z mnenjem nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2007 ter
podelitev razrešnice članom nadzornega
sveta in uprave
Predlog sklepa:
Skupščina TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., se je seznanila z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2007
z mnenjem nadzornega sveta, z letnim poročilom notranje revizijske službe za poslovno
leto 2007 z mnenjem nadzornega sveta ter
poročilom nadzornega sveta za poslovno
leto 2007.
Upravi in nadzornemu svetu TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., skupščina
za poslovno leto 2007 podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., za poslovno leto 2008 se imenuje
revizijska hiša KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000
Ljubljana.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina z dnem 15. 9.
2008 ponovno imenuje mag. Vladimirja Miša
Čeplaka za člana nadzornega sveta.
5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe
statuta zavarovalnice v predloženem besedilu.
Predlogi delničarjev
Dopolnitev dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa mora biti
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predložena v pisni obliki, obrazloženi in posredovani tajništvu uprave družbe v roku 7
dni po objavi sklica skupščine. Vsak nasprotni predlog delničarjev k predlogom sklepov
po posameznih točkah dnevnega reda mora
biti podan v pisni obliki ter obrazložen.
Udeležba na skupščini
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki
uresničuje njegove glasovalne pravice na
skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje na dan zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uveljavljajo glasovalno pravico vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so
na dan skupščine vpisani v delniško knjigo
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
ki se vodi pri KDD, d.d., Ljubljana. Na dan
zasedanja skupščine se morajo delničarji
prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo zasedanje skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino vključno z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov in
s predlogom sprememb statuta z utemeljitvijo
je delničarjem dostopno vsak delovni dan od
10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine naprej v tajništvu uprave TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d. na njenem
sedežu v Kopru, Pristaniška ulica 10.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 13. uri, v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Uprava TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Ob-5396/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 34. člena Statuta družbe
Kovinastroj Gastronom tovarna gostinske
opreme d.d. Grosuplje uprava družbe sklicuje
14. redno zasedanje skupščine
družbe Kovinastroj Gastronom tovarna
gostinske opreme d.d. Grosuplje,
ki bo v torek, 15. 7. 2008, ob 14. uri, na
sedežu družbe, Adamičeva cesta 36, Grosuplje.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina na predlog uprave
izvoli predsedujočega skupščine in preštevalca glasov. Ugotovi se prisotnost notarja.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2007, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Predložitev letnega poročila za leto
2007 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta v skladu z Zakonom
o gospodarskih družbah.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2007, mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007.
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2007, v višini 1.482.970,82 EUR, se uporabi za:
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– Izplačilo dividend v višini 151.956,00
EUR bruto oziroma 1,00 EUR bruto na delnico.
– Izplačilo nagrade direktorju 30.000
EUR bruto.
– Preostali dobiček v višini 1.301.014,82
EUR ostane nerazporejen.
Nagrade se po odbitku dajatev izplačajo
do 31. 10. 2008.
Družba bo delničarjem, za katere ima
popolne podatke in bodo vpisani dne 7. 7.
2008 v registru KDD, izplačala dividende
najkasneje do 31. 10. 2008.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2007.
Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2007.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
pooblaščenega revizorja družbe za leto
2008 revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, davčno in poslovno svetovanje d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 111, 1001 Ljubljana.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepov:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejmejo spremembe statuta družbe KOGAST Grosuplje
d.d., in sicer:
a) Spremeni se 21. člen statuta tako, da
se glasi: »Nadzorni svet šteje 3 (tri) člane.
Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo
enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.«
b) Spremeni se 22. člen statuta tako, da
se glasi: »1 (en) član nadzornega sveta je
predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli
svet delavcev. Ta določba velja, dokler je
v veljavi Zakon o sodelovanju delavcev pri
upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).«
Skupščina sprejme prečiščeno besedilo
statuta družbe KOGAST Grosuplje d.d.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za štiriletno mandatno obdobje izvoli za člane nadzornega sveta:
1. mag. Pavao Hajdinjak, univ. dipl. ek.,
2. Drago Brlan, dipl. ek.
Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, predstavnikom delavcev, ki ga
je v nadzorni svet imenoval svet delavcev.
Štiriletni mandat izvoljenih članov nadzornega sveta začne teči s 23. 7. 2008.
Plačila članom nadzornega sveta za
opravljanje funkcij ostajajo nespremenjena.
6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da lahko po svojem prostem preudarku in v korist družbe pridobiva
lastne delnice družbe v skladu z določbami
247. člena ZGD, pri tem da najvišja nakupna
cena delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice izračunane iz zadnjih
revidiranih izkazov o poslovanju, najnižja
nakupna cena pa mora doseči nominalno
vrednost delnice. Nominalni znesek tako
pridobljenih delnic ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala družbe.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge in
dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
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Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo imetniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta skupaj z gradivom
so dostopni delničarjem na sedežu družbe.
Glasuje se z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo na skupščini. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in mora biti predloženo
pred začetkom skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti tudi pisno pooblastilo. Kot datum prijave se šteje datum,
ko je družba prejela obvestilo.
Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega
reda je javno, glasuje se z glasovnicami, ki
jih delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer
bo zasedala skupščina.
Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo
odprt 15 minut pred začetkom zasedanja.
Udeleženci se morajo identificirati, podpisati seznam udeležencev in prevzeti glasovnice.
Drugi sklic
Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
z istim dnevnim redom istega dne, t.j. 15. 7.
2008 ob 15. uri, na mestu prvega sklica.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
KOGAST Grosuplje d.d.
direktor
Marko Avšič
Št. 1660
Ob-5434/08
Uprava družbe na podlagi 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah – 1 in 40.
člena Statuta delniške družbe sklicuje
14. sejo skupščine
delniške družbe Lisca d.d. modna
oblačila Sevnica,
ki bo 16. 7. 2008, ob 14. uri, na sedežu
družbe na Prešernovi 4 v Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje dveh preštevalcev glasov in določitev notarja.
Predlog sklepa: imenujeta se predlagana
preštevalca glasov in določi notar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranima
Letnima poročiloma za leto 2007 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-tega
ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička
in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranima
letnima poročiloma za leto 2007 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-tega.
2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto
2007 v višini 1.208.724 € ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
2.3. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2007.
3. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini, da za revizorja za leto 2008 po-

novno imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna
cesta 8a iz Ljubljane.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe na Prešernovi
4, Sevnica, v tajništvu uprave, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na
skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se zasedanje skupščine z istim
dnevnim redom preloži na sedmi delovni
dan od dneva prvega zasedanja.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na podlagi podatkov KDD Centralne klirinško depotne družbe na dan 11. 7.
2008.
Lisca d.d. modna oblačila Sevnica
uprava
Goran Kodelja
Št. 580
Ob-5435/08
Uprava družbe na podlagi 7. točke Statuta Embalaža – podjetje za predelavo valovitega kartona in papirja ter trgovino d.d.
Maribor, Meljska c. 86, sklicuje
12. skupščino
delniške družbe Embalaža d.d. Maribor,
ki bo dne 18. julija 2008 ob 13. uri, na sedežu družbe v Mariboru, Meljska c. 86.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika
skupščine ter dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za predsednico 12. skupščine Embalaže d.d. se izvoli Anico Škerl, za
preštevalki glasov se izvoli Branko Sobočan
in Vlasto Peric.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu
preveritve letnega poročila uprave za poslovno leto 2007 s stališčem nadzornega
sveta do priloženega revizorjevega poročila
za poslovno leto 2007.
2.a) Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina se seznani z Letnim poročilom
o poslovanju družbe v letu 2007, z revizijskim poročilom o preiskavi in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe.
2.b) Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček za leto 2007
v znesku 236.537,03 EUR ostane nerazporejen.
2.c) Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina potrdi delo uprave in nadzornega
sveta v letu 2007 in jima podeli razrešnico.
3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: nadzorni svet predlaga, da se za revizijski pregled poslovanja družbe v letu 2008 imenuje
revizijsko hišo Deloitte Revizija d.o.o.
4. Seznanitev skupščine o novem članu
v nadzornem svetu – predstavnikom delavcev.
Celoviti predlogi sklepov in gradiva
k posameznim točkam dnevnega reda so
delničarjem na vpogled v finančno-računovodskem sektorju družbe od ponedeljka do
petka, od 12. do 14. ure, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved njihove udeležbe je
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družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 13.30, v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Embalaža d.d. Maribor
uprava
direktor: Dušan Kuzma
Št. 2008-057
Ob-5436/08
Uprava družbe Inženiring IBT Ljubljana
d.d., Proletarska 4, 1000 Ljubljana, skladno
s 4. členom Statuta sklicuje
13. redno skupščino
Inženiring IBT Ljubljana d.d. svetovanje,
projektiranje in inženiring
Seja skupščine bo v sejni sobi Inženiring
IBT Ljubljana d.d., Proletarska 4 v Ljubljani,
dne 16. julija 2008, ob 9.30.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine (predsednika skupščine, preštevalca glasov in
notarja).
Predlog sklepa: izvolijo se organi po predlogu uprave.
3. Obravnava letnega poročila za leto
2007, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme po predlogu uprave
in mnenju nadzornega sveta delitev čistega
dobička za leto 2006, 2007, ter prenesenega dobička iz naslova odprave rezerv za
lastne deleže.
Bilančni dobiček znaša 113.515,80 €.
Čisti dobiček za leto 2006 je znašal
43.738,51 €.
Čisti dobiček za leto 2007 je znašal
38.746,37 €.
Preneseni dobiček iz naslova odprave rezerv za lastne deleže je znašal
31.030,92 €
Bilančni dobiček se uporabi za izplačilo
delničarjem. Vrednost dividende znaša bruto 5,01 €. Dividende se izplačajo v roku 150
dni delničarjem, vpisanim v delniški knjigi na
dan skupščine.
Upravi in članom nadzornega sveta se
podeli razrešnica za delo v poslovnem letu
2007.
4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se
z dnem 23. 7. 2008 imenujeta Vlasta Emeršič Čeh in Darko Vitez.
5. Sprememba 3., 23. in 25. člena statuta.
Spremeni se 3. člen statuta tako, da se
glasi:
»tretji člen
Dejavnost družbe je:
68.100 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje
lastnih ali najetih nepremičnin
68.310 Posredništvo v prometu
z nepremičninami
68.320 Upravljanje nepremičnin za
plačilo ali po pogodbi
71.111 Arhitekturno projektiranje

71.112 Krajinsko arhitekturno,
urbanistično in drugo
projektiranje
71.121 Geo-meritve, kartiranje
71.129 Drugo tehnično projek tiranje in
svetovanje.
Spremeni se 23. člen statuta tako, da
se glasi:
»triindvajseti člen
Nadzorni svet sestavlja pet članov. Trije
člani so predstavniki delničarjev, dva člana
sveta pa sta predstavnika sveta delavcev.«
Spremeni se 25. člen statuta tako, da
se glasi:
»petindvajseti člen
Tri člane nadzornega sveta, ki zastopajo
interese delničarjev, voli skupščina z navadno večino oddanih glasov. Člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev družbe,
izvoli svet delavcev.«
Vsa gradiva (letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, predlog sprememb statuta)
in celotni predlogi sklepov k posameznim
točkam dnevnega reda z utemeljitvami so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
pri Cveti Cankar Jug, od 16. junija 2008 do
16. julija 2008, od 9. do 10. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine v tajništvo družbe pošljejo pisne, razumno utemeljene nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda.
Uprava bo v 12 dneh po objavi sklica delničarjem, ki bodo to zahtevali poslala sporočila in gradiva iz 299. člena ZGD-1.
Na zasedanju skupščine lahko sodelujejo delničarji, ki se izkažejo z osebnim dokumentom in potrdilom o lastništvu delnic,
pooblaščenci delničarjev pa tudi z veljavnim
pisnim pooblastilom.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v knjigo delničarjev na dan 16. 7. 2008 ali
njihovi pooblaščenci katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe
najmanj 3 dni pred skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka eno uro, nato pa se
skupščina ponovno sestane. V drugem sklicu je skupščina sklepčna ne glede na število
glasov.
Inženiring IBT Ljubljana d.d.
uprava družbe
Št. 801159
Ob-5446/08
Na osnovi določil statuta delniške družbe
Kristal Maribor d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
14. sejo skupščine
delniške družbe Kristal Maribor d.d.,
v sredo, dne 16. julij 2008, na sedežu
družbe, Mariborska cesta 46 v Selnici ob
Dravi, s pričetkom ob 10.30.
Predlog dnevnega reda in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti, izvolitev delovnih teles skupščine
in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa:
Ugotovi se število prisotnih glasov skupščine. Na predlog uprave se za predsednika
skupščine imenuje Edita Pavšič ter Mateja
Stanič Rudolf in Mojca Hočevar kot preštevalki glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc.
Sprejme se predlagani dnevni red.
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2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto z mnenjem revizorja, pisnega
poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilo uprave za poslovno leto 2007,
z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
ter potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 in jima
podeljuje razrešnico.
3. Obravnava in sprejem predloga o uporabi bilančnega dobička za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme sklep, da bilančni dobiček
za leto 2007 v višini 766.041 EUR ostane
nerazporejen.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
hiše za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2008 imenuje Revidicom, revizijska družba
d. o. o., Grizoldova ul. 5, Maribor.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali priporočeno pošiljko dostavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo družbe v Selnici ob Dravi,
Mariborska cesta 46.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro 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
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe pri Editi Pavšič v Selnici ob Dravi,
Mariborska cesta 46, vsak delavnik od 10.
do 12. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Kristal Maribor d.d.
predsednik uprave
Fabrizio Korošec
Ob-5456/08
Na podlagi določil statuta delniške družbe
TT Okroglica d.d. in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 sklicujem
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XIII. sejo skupščine
delniške družbe Tekstilna tovarna
Okroglica d.d.,
ki bo v torek, 15. julija 2008, ob 12. uri,
v prostorih uprave družbe TT Okroglica d.d.,
Dombrava 1, 5293 Volčja Draga, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave se izvoli za predsedujočo
skupščine Neveno Teo Gorjup in dve preštevalki glasov Matejo Stanič Rudolf in Sonjo Harej.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Katjuša Gorjan iz Nove Gorice.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
TT Okroglica d.d. za poslovno leto 2007 in
revidiranih računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2007; predstavitev pisnega
poročila nadzornega sveta družbe TT Okroglica d.d., o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila ter
načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2007; razprava in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu ter sprejem predloga sklepa o uporabi
bilančnega dobička za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe TT Okroglica d.d. za poslovno leto 2007
in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe
za poslovno leto 2007. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe
TT Okroglica d.d., o rezultatih preveritve
letnega poročila, s stališčem do revizijskega
poročila in o načinu in obsegu preverjanja
spremljanja vodenja družbe TT Okroglica
d.d., med poslovnim letom 2007.
Predlog sklepa št. 2.2: v skladu z 294.
členom veljavnega Zakona o gospodarskih družbah-1 skupščina potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta družbe TT
Okroglica d.d. v poslovnem letu 2007 in jima
podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa št. 2.3:
Družba je ugotovila bilančni dobiček za
poslovno leto 2007 v višini 227.614 EUR.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da se
bilančni dobiček razporedi kot sledi:
– 1% čistega dobička, kar znaša 2.276,14
EUR bruto, se nameni za nagrado vsakemu
članu nadzornega sveta, sorazmerno s časom opravljanja funkcije člana nadzornega sveta, upoštevajoč sklep o imenovanju
novih članov nadzornega sveta v teku leta
2007,
– 3% čistega dobička, kar znaša v znesku 6.828,42 EUR bruto, se nameni za izplačilo nagrade upravi.
Nagrada nadzornemu svetu in upravi se
izplača najkasneje v 60 dneh od dneva zasedanja skupščine.
Preostali del bilančnega dobička iz poslovnega leta 2007 v višini 215.853,94 EUR
se uporabi za izplačilo dividend delničarjem,
in sicer v znesku 129.512,36, razlika bilančnega dobička v znesku 86.341,58 EUR
ostane nerazporejena.
Višina dividende, ki se izplača delničarjem, znaša 0,7893 EUR bruto na delnico.
Dividende se izplačajo delničarjem v 60
dneh od dneva sprejema sklepa na zasedanju skupščine. Do izplačila dividend so
upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo družbe 2 dni po izvedbi skupščine, na
kateri je bil sprejet sklep o izplačilu dividend
delničarjem.
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3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se skupščini predlaga, da za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2008
imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija
podjetje za revidiranje in poslovanje, d.o.o.,
Neubergerjeva ulica 30, 1000 Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani kot lastniki delnic družbe
pri KDD Centralni klirinški depotni družbi
d.d. Ljubljana najmanj 10 dni pred datumom
skupščine in ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini, osebno ali s priporočeno
pošiljko v tajništvo družbe TT Okroglica, d.d.
najpozneje 3 dni pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna v skladu z določili statuta, uprava
sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne eno uro za prvim sklicem z istim
dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino z utemeljenimi
predlogi sklepov, katerega sestavni del
je letno poročilo družbe za poslovno leto
2007, revidirani računovodski izkazi družbe za poslovno leto 2007 in pisno poročilo
nadzornega sveta za leto 2007, je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe
TT Okroglica d.d. v Volčji Dragi, Dombrava
1, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja le-te.
TT Okroglica d.d.
uprava – direktor
Evgen Kete

Razširitve dnevnih redov
Ob-5374/08
Na podlagi zahteve družbe IGEM, inženiring, gradbeništvo, ekologija, marketing,
d.o.o., ki je delničar družbe LIP Radomlje
d.d. in ima v lasti 96.200 delnic družbe LIP

Radomlje d.d., kar predstavlja 23,06% vseh
delnic družbe, se na podlagi 298. člena
ZGD-1 na 14. seji skupščine družbe LIP Radomlje d.d., ki je sklicana za 9. 7. 2008 doda
nova točka dnevnega reda, ki se glasi:
8. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Za nova člana nadzornega sveta, se za
mandatno dobo 4 let, imenujeta:
1. Tomaž Ročnik, roj. 25. 3. 1961, stanujoč Zavodnje 28, 3325 Šoštanj.
2. Oto Brglez, roj. 4. 4. 1963, stanujoč
Kavče 35, 3320 Velenje.
Imenovanje velja od 9. 7. 2008 dalje.
Obrazložitev:
V družbi LIP Radomlje d.d., se je v začetku leta korenito spremenila lastniška struktura. Skladno s tem, je med drugim, interes
novega lastnika IGEM d.o.o., tudi v tem,
da se vzpostavijo in zagotovijo vsi pogoji za učinkovito in nemoteno delo organov
nadzora. Glede na to, da sta po podatkih,
ki izhajajo tudi iz vsebine sklica skupščine,
podala odstopne izjave dva člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev in jima
je članstvo prenehalo, na ta način nadaljnje
učinkovito delo organov nadzora ni zagotovljeno. Skladno z navedenim in s ciljem, da
lahko nadzorni svet dela v polni sestavi in
zagotovi opravljanje svoje nadzorne funkcije, delničar IGEM d.o.o. predlaga v izvolitev
dva nova člana nadzornega sveta, ki sta
oba izkušena gospodarstvenika in imata tudi
bogate izkušnje pri delu v nadzornih svetih.
LIP Radomlje, d.d.
direktor
Asto Dvornik
Ob-5457/08
Uprava družbe Sanolabor, d. d., Leskoškova 4, Ljubljana, je sklicala 14. sejo skupščine družbe, ki bo dne 7. 7. 2008. Sklic
skupščine je bil objavljen dne 6. 6. 2008
v Razglasnem delu Uradnega lista RS, št.
56.
Na podlagi prejetega predloga s strani
delničarjev dne 9. 6. 2008, katerih skupno
število delnic predstavlja 33,9861% vseh
izdanih delnic in v skladu z določbami 298.
člena Zakona o gospodarskih družbah, objavlja Sanolabor, d. d., razširitev dnevnega
reda 14. seje skupščine Sanolabor, d. d.,
z naslednjo točko dnevnega reda:
6. Plačilo za opravljanje nadzorne funkcije članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za opravljanje nadzorne
funkcije pripada članom nadzornega sveta
letno plačilo v višini 8.000 € bruto za člane in
12.800 € bruto za predsednika nadzornega
sveta. Izplačilo članom nadzornega sveta se
opravi po sprejemu razrešnice na skupščini
družbe. Izplačilo bremeni stroške tekočega
poslovnega leta.
Sanolabor, d. d.,
uprava družbe
Ob-5506/08
Uprava družbe je v skladu z določili statuta in ZGD-1 sklicala 13. zasedanje skupščine PUP Velenje d.d. v Uradnem listu RS,
št. 56/08, dne 6. junija 2008.
V skladu z določili 298. člena ZGD-1 in
v skladu s prejetim nasprotnim predlogom
delničarja družbe FORI d.o.o., Prešernova
1a, 3320 Velenje, za razširitev dnevnega
reda, uprava družbe objavlja razširitev dnevnega reda 13. seje skupščine PUP Velenje
d.d., sklicane za četrtek, 10. julija 2008, ob
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9.30, na sedežu družbe PUP Velenje d.d.,
Koroška cesta 40a, 3320 Velenje. Objavljen
dnevni red 13. zasedanja skupščine družbe
PUP Velenje d.d., se na predlog delničarja
FORI d.o.o. razširi s točko 7. – Imenovanje
novih članov nadzornega sveta, ki glasi:
7. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotovi, da z dnem 12. decembrom 2008 preneha mandat dosedanjima članoma nadzornega sveta, predstavnikoma delničarjev, Forštner Milanu in
Zdolšek Marjanu in članu nadzornega sveta
predstavniku delavcev Meža Vinku.
Za nova člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se izvolita: Forštner
Milan za člana in predsednika nadzornega
sveta in Zdolšek Marjan za člana in podpredsednika nadzornega sveta.
Mandat novo imenovanih članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev nastopi s 13. decembrom 2008 in traja 4 leta.
Novega člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, bodo imenovali delavci
v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje
delavcev pri upravljanju družbe.
Obrazložitev:
V skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 predlagatelj, kot imetnik 46.066
delnic, kar predstavlja 41,09% osnovnega
kapitala družbe, predlaga razširitev dnevnega reda redne letne skupščine s točko
imenovanja novih članov nadzornega sveta,
upoštevajoč dejstvo, da bo sedanjim članom
nadzornega sveta mandat potekel pred rednim sklicem prihodnje skupščine. Zato zaradi racionalnosti poslovanja predlaga, da
skupščina na že sklicanem 13. zasedanju
sprejme tudi sklep o imenovanju novih članov nadzornega sveta in predsednika ter
podpredsednika nadzornega sveta, zaradi
poteka mandata, ki nastopi 12. decembra
2008.
V skladu z določili ZGD-1 podaja predlagatelj tudi utemeljitev podanih predlogov za
nove člane nadzornega sveta, kot sledi:
Forštner Milan – strojni tehnik, dolgoletni
solastnik in direktor družbe FORI d.o.o., od
leta 2006 dalje zaposlen kot direktor družbe
ELVEL d.o.o. Velenje, dosedanji član nadzornega sveta družbe PUP Velenje d.d. in
predsednik ter član nadzornega sveta družbe NTU d.d., prokurist družbe Gradis Celje
d.d.
Zdolšek Marjan – inženir varstva pri delu,
dosedanji član nadzornega sveta družbe
PUP Velenje d.d. in PUP Velenje holding,
d.d. ter predsednik obeh nadzornih svetov,
sedaj direktor družbe PUP PV d.o.o., pred
upokojitvijo vodja PE Vrtnarstvo.
PUP Velenje d.d.
uprava – direktor
Jože Mraz
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Zavarovanja terjatev
SV 230/08
Ob-5493/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Janje Luin iz Kopra, opr. št. SV 230/08 z dne 9. 6. 2008, je
bila nepremičnina z identifikacijsko številko
dela stavbe 2589 -502-24) (24.E) – dvosobno stanovanje v prvem nadstropju oziroma v tretji etaži objekta zazidava Plavje
prva faza, z naslovom Plavje 33 b, v skupni
izmeri 61,86 m2 (stanovanjski prostori v izmeri 49,39 m2, balkon v izmeri 8,93 m2 in
klet v izmeri 3,54 m2), ki stoji na parc. št.
656/27, s parc. št. 656/22, 656/21 in 656/28,
k.o. Plavje, last Brkić Dušana, EMŠO
3101983500368, Kozlovičeva ulica 1, 6000
Koper, na podlagi prodajne pogodbe z dne
6. 6. 2008, sklenjene med IB Investa družba za nepremičnine in druge storitve d.o.o.
kot prodajalcem in Dušanom Brkićem kot
kupcem, do celote zastavljena v korist SKB
banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000
Ljubljana, matična številka 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini glavnice
129.820 CHF z obrestmi po obrestni meri
3-mesečni Libor za CHF + 1,70% letno, ki
je spremenljiva, ki se vrača v 300 mesečnih
anuitetah, pri čemer anuiteta na dan 26. 5.
2008 znaša 719,99 CHF, z zapadlostjo prve
anuitete najkasneje 18. 8. 2008, nadaljnjih
anuitet vsakega 18. v mesecu in zadnje
18. 7. 2033 ter s končnim rokom zapadlosti celotne terjatve 18. 7. 2033, z možnostjo predčasnega odpoklica, z zamudnimi
obrestmi in stroški ter z ostalimi pogoji plačila, kot izhajajo iz hipotekarne devizne kreditne pogodbe številka 209909-001 z dne 9. 6.
2008 in sporazuma o zastavi in ustanovitvi
hipoteke z notarskim zapisom notarke Luin
Janje iz Kopra, opravilna številka SV 230/08
z dne 9. 6. 2008.
SV 232/08
Ob-5494/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Janje Luin iz Kopra, opr. št. SV 232/08 z dne 9. 6. 2008, je
bila nepremičnina z identifikacijsko številko
dela stavbe 2589-502-24 (24. E) – dvosobno stanovanje v prvem nadstropju oziroma
v tretji etaži objekta zazidava Plavje prva
faza, z naslovom Plavje 33 b, v skupni izmeri 61,86 m2 (stanovanjski prostori v izmeri 49,39 m2, balkon v izmeri 8,93 m2 in
klet v izmeri 3,54 m2), ki stoji na parc. št.
656/27, s parc. št. 656/22, 656/21 in 656/28,
k.o. Plavje, last Brkić Dušana, EMŠO
3101983500368, Kozlovičeva ulica 1, 6000
Koper, na podlagi prodajne pogodbe z dne
6. 6. 2008, sklenjene med IB Investa družba za nepremičnine in druge storitve d.o.o.
kot prodajalcem in Dušanom Brkićem kot
kupcem, do celote zastavljena v korist SKB
banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000
Ljubljana, matična številka 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini glavnice
105.380,00 CHF z obrestmi po obrestni meri
3-mesečni Libor za CHF + 1,70% letno, ki
je spremenljiva, ki se vrača v 300 mesečnih
anuitetah, pri čemer anuiteta na dan 26. 5.
2008 znaša 584,44 CHF, z zapadlostjo prve
anuitete najkasneje 18. 8. 2008, nadaljnjih
anuitet vsakega 18. v mesecu in zadnje
18. 7. 2033 ter s končnim rokom zapadlo-

sti celotne terjatve 18. 7. 2033, z možnostjo predčasnega odpoklica, z zamudnimi
obrestmi in stroški ter z ostalimi pogoji plačila, kot izhajajo iz hipotekarne devizne kreditne pogodbe številka 209901-001 z dne 9. 6.
2008 in sporazuma o zastavi in ustanovitvi
hipoteke z notarskim zapisom notarke Luin
Janje iz Kopra, opravilna številka SV 232/08
z dne 9. 6. 2008.
SV 1005/2008
Ob-5495/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1005/2008 z dne
9. 6. 2008, je bila nepremičnina, dvosobno
stanovanje številka 3, locirano v mansardi poslovno stanovanjske stavbe v Račah,
Ljubljanska cesta 014, v izmeri 76,25 m2,
ki stoji na parceli številka 2540/2, vložna
številka 1887, katastrska občina Rače,
last zastavitelja Prosenc Marjana, EMŠO
2404970500392, stanujočega Rače, Ljub
ljanska cesta 014, do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 25. 10. 2005,
sklenjene med prodajalko Pošto Slovenije,
d.o.o. in kupcem Prosenc Marjanom, zastavljena v korist upnice UniCredit Banka
Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 55.000,00 EUR
s pripadki, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve 31. 5. 2038.
SV 1006/2008
Ob-5496/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1006/2008 z dne
9. 6. 2008, je bila nepremičnina, dvosobno
stanovanje št. 06 v II. nadstropju, v izmeri
50,36 m2, kare B3 v Mariboru, Mlinska ulica
26, v stanovanjsko poslovnem objektu, zgrajenem na parc. št. 1799/1, katastrska občina
Maribor - grad, s pripadajočim kletnim prostorom in pravico uporabe skupnih prostorov ter naprav in funkcionalnem zemljišču,
ki je last zastavitelja PTE d.o.o., Mlinska
ulica 026, Maribor, matična št. 5764602,
na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja,
sklenjene dne 28. 10. 1995, s prodajalcem
Bele Vilibaldom iz Ljubljane, Molniške čete
1, zastavljena v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja
004, Maribor, matična št. 5860580000, za
zavarovanje denarne terjatve v višini največ
50.000,00 EUR.
SV 303/2008
Ob-5497/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz
Lenarta, opravilna številka SV 303/2008
z dne 9. 6. 2008, je nepremičnina, stanovanje št. 18, v stavbi v Mariboru, Stantetova
ulica 32, k.o. Spodnje Radvanje, z identifikacijsko št. 0678-00143-086, katerega lastnica je zastaviteljica Drobnič Fras Majda
do celote, na podlagi notarskega zapisa,
prodajne pogodbe notarja Miloša Lešnika
iz Lenarta, opr. št. SV 293/2008 z dne 3. 6.
2008, v zvezi z darilno pogodbo, sklenjeno
v notarskem zapisu notarke Brede Horvat iz
Maribora, opr. št. SV 693/2006 z dne 22. 5.
2006 ter kupno pogodbo št. 22/92 z dne

18. 11. 1992 in aneksom št. 1 z dne 16. 6.
2005, ki se nahajajo v hrambi pri notarju
Milošu Lešniku iz Lenarta, zastavljeno v korist Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., s sedežem 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 117,
z MŠ 1319175000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 86.195,20 CHF s pripadki.
SV 1322/08
Ob-5498/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljub
ljane, opr. št. SV-1322/08 DK-156/08 z dne
4. 6. 2008, je bila nepremičnina z identifikacijsko številko dela stavbe 1722-720-22,
ki v naravi predstavlja stanovanje št. 22
v skupni izmeri 57,85 m2, ki se nahaja v 5.
in 2. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Zelena pot 21, 1000 Ljubljana, stoječa
na parc. št. 233/62 in 242/5, k.o. Trnovsko
predmestje, last zastaviteljice Martine Vovk
do celote, pridobljena na temelju overjene
prodajne pogodbe z dne 14. 12. 2007, sklenjene med njo kot kupovalko in prodajalko
Klešnik Ido, rojeno 26. 9. 1965, stanujočo
Zapotok 92, Ig pri Ljubljani, zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudske banke d.d.,
Dunajska cesta 128, Ljubljana, matična številka 5496527000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 203.675,00 CHF, napram
dolžnici Vovk Martini, stanujoči Larisova ulica 9, Ankaran.
SV 156/08
Ob-5499/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Alojza Slavka Kečka iz Ormoža, opr. št. SV 156/08 z dne
6. 6. 2008, je bilo celotno stanovanje št. 01
v izmeri 66,91 m2, v 2. etaži večstanovanjske stavbe identifikacijska št. 91, na naslovu Mali Brebrovnik 40, stoječe na parc.
št. 54.S, pripisane pri vl. št. 632, k.o. Mali
Brebrovnik, na podlagi pogodbe o nakupu
stanovanja z dne 5. 5. 2008 in aneksa št. 1
k tej pogodbi z dne 2. 6. 2008, sklenjenima
med prodajalko Občino Ormož in Davidom
Križaničem, kot kupcem, zastavljeno v korist
upnice Posojilnica - Bank Št. Jakob v Rožu,
r.z.o.j, 9184, Št. Jakob v Rožu, Avstrija,
enolična identifikacijska številka 1870769,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
28.000,00 EUR s pripadki.
SV 414/08
Ob-5500/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 414/08 z dne 6. 6.
2008, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje št. 6 s pripadajočo kletno shrambo,
v skupni izmeri 63,19 m2, v I. nadstropju
večstanovanjskega objekta Ulica heroja
Bračiča 16, 2000 Maribor, na parc. št. 1822,
k.o. Maribor-Grad in katero je zastavitelj Petovar Marko pridobil na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 5. 2008, ki je bila sklenjena
s prodajalci kot solastniki posameznih delov
na predmetni večstanovanjski stavbi, zastavljena v korist banke – upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., s sedežem na naslovu
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, z matično številko 5860580000, v zavarovanje
neposredno izvršljive denarne terjatve upnice do dolžnika v višini 73.000,00 EUR s pri-
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padki in obrestno mero, ki je spremenljiva in
enaka šestmesečnemu Euribor, povečanem
za fiksni pribitek v višini 1,70% točke na letni
ravni – skupaj trenutno 6,154% na letni ravni, z zamudnimi obrestmi v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, z vsemi pripadki
in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve, z vračilom
glavnice v 300 mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakega 6. dne v mesecu in
z zapadlostjo zadnje anuitete kredita v plačilo na dan 6. 6. 2033 oziroma takoj, če se
izpolnijo pogoji iz 10. člena kreditne pogodbe številka 80604043679.
SV 383/08
Ob-5501/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,
opr. št. SV 383/08, je nepremičnina – garsonjera v 5. nadstropju, v skupni izmeri
24,30 m2, v stanovanjski stavbi Cankarjeva
cesta 15, Tržič, stoječi na parc. št. 58/9, k.o.
Tržič, Okrajnega sodišča v Kranju, v lasti
Mitje Pirca, Frankovo naselje 158, Škofja
Loka, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 29. 5. 2008, sklenjene s prodajalko
Martino Urbanc, Cankarjeva cesta 15, Tržič,
zastavljena v korist UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična št. 5446546000, za zavarovanje
denarne terjatve višini 70.346 CHF, z obrestno mero 12 mesečni Libor + obrestna marža 1,80% letno, z efektivno obrestno mero
5,14% letno, po pogojih, veljavnih na dan
26. 5. 2008 in ob predpostavki enkratnega
črpanja kredita, z rokom vračila kredita skupaj z obrestmi v 360 mesečnih anuitetah,
od katerih zadnja anuiteta in kredit v celoti
zapade 30. 6. 2038, z možnostjo predčasne zapadlosti oziroma enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice
v primerih, določenih v 19. točke pogodbe
o dolgoročnem deviznem kreditu v CHF št.
KR01 272775020 ter z vsemi pripadki ter
morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 529/08
Ob-5502/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr. št.
SV-529/08 z dne 4. 6. 2008, je bilo stanovanje št. 17, katerega izmera znaša 45,01 m2,
ter obsega sobo, kuhinjo, kopalnico, WC,
predsobo in balkon, ter se nahaja v mansardi, stoječe na parc. št. 775/7 vl. št. 2563,
k.o. Slovenska Bistrica, Tomšičeva ulica 3,
Slovenska Bistrica, v lasti Zelenko Cvetke
do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 15/92-GH z dne 10. 12. 1992, zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka
2106892000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 23.000,00 EUR s pripadki.

SV 537/08
Ob-5503/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr. št.
SV-537/08 z dne 5. 6. 2008, je bilo dvosobno stanovanje št. 2, v stanovanjski hiši na
naslovu Dravinjska cesta 22, Poljčane, v izmeri 70,86 m2, stoječe na parc. št. 494/91,
k.o. Pekel, v lasti Otorepec Dušana do celote, na podlagi darilne pogodbe z dne 22. 4.
2004, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf, Kärnten, matična št.
1780653000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 143.000,00 EUR s pripadki.
SV 315/08
Ob-5504/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz Ptuja,
opr. št. SV 315/08 z dne 5. 6. 2008, je bila
nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča na Ptuju, in sicer je
to poslovni prostor v izmeri 20,59 m2, ki se
nahaja v pritličju desno stanovanjska stavbe
na Ptuju, Slomškova ulica 9, ki stoji na parc.
št. 1099/1, pripisani k z.k. vl. št. 635, k.o. Ptuj,
katerega lastnica na podlagi prodajne pogodbe z dne 11. 10. 2006, št. 3528-21/06-506,
sklenjene s prodajalko Mestno občino Ptuj
do celote, je dolžnica Doroteja Veingerl, stanujoča Orešje 164, p. Ptuj, zastavljena v korist upnice Nove KBM d.d., matična številka
5860580, za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 30.000,00 CHF s p.p.
SV 447/2008
Ob-5505/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša
iz Maribora, opr. št. SV 447/2008 z dne 9. 6.
2008, je stanovanje št. 15 v skupni izmeri
86,85 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Stantetova 026,
Maribor, ki stoji na parc. št. 1009/5, 1009/4,
1009/3 in 1009/1, k.o. Spodnje Radvanje,
katerega lastnika sta Marija Pavšič, EMŠO
0512950505649 in Boris Pavšič, EMŠO
0210947500230, oba stanujoča Stantetova
ulica 026, 2000 Maribor, na podlagi izvirnika
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 87 z dne 27. 12. 1991, sklenjene s prodajalko Paloma – Sladkogorska tovarna papirja, p.o., Sladki vrh in zastavnima dolžnikoma
Pavšič Marijo in Pavšič Borisom, zastavljeno
v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, Maribor, matična številka 5860580000,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v višini 62.200,00 EUR s pripadki in v višini
47.800,00 EUR s pripadki.
SV 1006/2008
Ob-5508/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
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Maribora, opravilna številka SV 1006/2008
z dne 5. 6. 2008, je poslovni prostor z ident.
št. 36.E – nestanov. raba v izmeri 41,30 m²,
ident. št. dela stavbe 01363/036 v I. nad.,
Žitna ulica 12, Maribor, parc. št. 1109/5,
1109/27, 1109/2, k.o. Tabor, last Škrubej
Aleša, stan. Maribor, Lesjakova ulica 22a,
na temelju prodajne pogodbe z dne 20. 5.
2008, zastavljeno v korist UniCredit Banka
Slovenija d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000,00 EUR s pripadki.
SV 1013/2008
Ob-5509/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ines Bukovič
iz Maribora, opr. št. SV 1013/2008 z dne
6. 6. 2008, je stanovanje št. 22/IV v izmeri
48,88 m2, v hiši v Mariboru, Pajkova 24,
parc. št. 126, k.o. Sp. Radvanje, last Črešnar Cvetke, stanujoče Maribor, Pajkova
24, na temelju izdatka sodne poravnave,
opr. št. P 7/2006-35 z dne 12. 4. 2006,
zastavljeno v korist SKB banke d.d., za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
35.700,00 EUR s pp.
SV 1519/2008
Ob-5517/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-1519/2008 z dne
11. 6. 2008, je bilo stanovanje št. 7 v izmeri
72,65 m2, z ident. št. 1725-523-002, v stanovanjski stavbi na naslovu Wolfova 8, Ljub
ljana, ki stoji na parc. št. 3156, 3157 in 3159,
k.o. Ajdovščina, last zastaviteljev Alena Kepeša, Ljubljana, Wolfova ulica 8 in Sanele
Kepeš, Ljubljana, Wolfova ulica 8, vsakega
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 466-1029/91 z dne
4. 2. 1992, sklenjene s prodajalko Občino
Ljubljana Center, Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, z zemljiškoknjižnim dovolilom
št. 7114-214/2008 z dne 27. 5. 2008, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana,
matična št. 1319175000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 99.375,10 CHF, v eurski protivrednosti, s pripadki.
SV 306/2008
Ob-5529/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Gorazda Šifrerja iz
Maribora, opr. št. SV 306/2008 z dne 11. 6.
2008, je podstrešje v izmeri 167 m2, ki je
del stanovanjske stavbe, stoječe na parceli
št. 428, k.o. Tabor, v lasti Pisana beseda,
družba za knjigotrštvo, knjižničarstvo, založništvo in storitve d.o.o., s sedežem v Mariboru, zastavljeno v korist BKS Bank AG, St.
Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
240.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 15/2008

Os-5407/08
Popravek
To sodišče popravlja tekst objave, ki je
bil objavljen v Ur. l. RS, št. 53 dne 30. 5.
2008 tako, da se prvi odstavek teksta pravilno glasi:
To sodišče je s sklepom St 15/2008
dne 16. 5. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Aging 1, Podjetje za upravljanje d.o.o., Ljubljana, Dunajska 109,
matična številka 1554816, davčna številka
43564461 in ne Agring 1 d.o.o., kot je bilo
pomotoma navedeno.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2008
St 30/2008
Os-5397/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 30/2008 sklep z dne 6. 6. 2008:
I. To sodišče je dne 8. 5. 2008 ob 8.
uri prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
G Trade trgovina in zastopanje d.o.o.,
Ljubljanska c. 42, Celje, ki ga zastopa
odvetnik Dušan Korošec iz Celja in je dne
6. 6. 2008 ob 14. uri začelo stečajni postopek na dolžnikom:
G Trade trgovina in zastopanje d.o.o.,
Ljubljanska c. 42, Celje (matična številka:
5480426, ID št. za DDV: SI84668482).
Odslej se firma glasi G Trade trgovina
in zastopanje d.o.o., Ljubljanska c. 42, Celje (matična številka: 5480426, ID za DDV:
SI84668482) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne

takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 00 1110-30-08).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo:
dne 10. septembra 2008 ob 9. uri, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 6. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 6. 2008

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika:
Zidarstvo fasaderstvo Tadija Vasiljević,
s.p., Mariborska cesta 86, Celje – v stečaju
(matična številka: 1236369, ID št. za DDV:
47823941); iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 6. 2008

St 111/2004
Os-5398/08
To sodišče v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom: Gostilna Zdolšek
Samo s.p., Ponikva 53, Ponikva pri Grobelnem – v stečaju, razpisuje narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase, ki bo dne 3. septembra
2008, ob 9.30, v sobi št. 236/II tukajšnjega
sodišča, Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z dol. 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev zanaša 54.237,52 €.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov znaša 100%; kar vse je
natančno, v skladu z dol. 163. člena ZPPSL,
razvidno iz osnutka glavne razdelitve (A58),
ki je sestavni del tega oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve
– A58) na oglasni deski in v stečajni pisarni
tukajšnjega sodišča, Prešernova 22, Celje,
med uradnimi urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 6. 2008

St 75/2007
Os-5401/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 75/2007 sklep z dne 5. 6.
2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Avto Kuli, trgovina in storitve, d.o.o.,
Trnoveljska c. 50/a, Celje – v stečaju
(matična številka: 2033976, ID št. za DDV:
SI70251355), se zaključi, v skladu z dol.
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev razpisan za dne 17. 9.
2008 ob 8.30, soba št. 236/II tukajšnjega
sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa
o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika:
Avto Kuli, trgovina in storitve, d.o.o., Trnoveljska c. 50/a, Celje – v stečaju (matična številka: 2033976, ID št. za DDV:
SI70251355), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 6. 2008

St 84/2007
Os-5399/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 84/2007 sklep z dne 3. 6. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Ales, Storitveno, gostinsko in trgovsko
podjetje d.o.o., Stari dvor 23/b, Radeče –
v stečaju (matična številka: 5291593, ID št.
za DDV: SI58902465), se zaključi v skladu
z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika:
Ales, Storitveno, gostinsko in trgovsko
podjetje d.o.o., Stari dvor 23/b, Radeče –
v stečaju (matična številka: 5291593, ID št.
za DDV: SI58902465), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 6. 2008
St 32/2006
Os-5400/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 32/2006 sklep z dne 5. 6. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Zidarstvo fasaderstvo Tadija Vasiljević,
s.p., Mariborska cesta 86, Celje – v stečaju (matična številka: 1236369, ID št. za
DDV: 47823941) se zaključi, v skladu z dol.
169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

St 19/2008
Os-5402/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 19/2008 sklep z dne 5. 6. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Cvetličarna Rožca Robert Prevolnik s.p.,
Ul. Stanka Kvadra 1, Vojnik – v stečaju
(matična številka: 1936158, ID št. za DDV:
69167575), se zaključi, v skladu z določili
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev razpisan za dne 17. 9.
2008, ob 9. uri, soba št. 236/II tukajšnjega
sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa
o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika:
Cvetličarna Rožca Robert Prevolnik
s.p., Ul. Stanka Kvadra 1, Vojnik – v stečaju
(matična številka: 1936158, ID št. za DDV:
69167575), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 6. 2008
St 31/2007
Os-5403/08
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 31/2007 z dne 2. 6. 2008 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Deal, podjetje za storitve in trgovino d.o.o., 4000
Kranj.
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Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 6. 2008

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2008

St 10/2008
Os-5404/08
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 10/2008 z dne 4. 6. 2008 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Remec design,
Jože Remec, s.p., Lancova 5, 4240 Radovljica, matična št. družbe: 3138950000,
davčna št. družbe 17148910.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Janko Maček, Zvirče 28 A, 4290 Tržič.
3. Narok za preizkus terjatev bo dne
10. 9. 2008, ob 13. uri, v sobi št. 12 tukajšnjega sodišča.
4. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko, pozivamo, naj
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
z obrazloženo vlogo in priloženimi dokazi
v dveh izvodih, v roku 2 mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo
o plačani taksi za prijavo terjatev, ki znaša
2% evrske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar
najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR,
na račun št. 0110 0845 0085 969, sklic na
št. 11-42170-7110006-55401008 za pravne
osebe in račun št. 0110 0845 0085 872, sklic
na št. 11-42170-7110006-55401008 za fizične osebe in zasebnike.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Ta oklic je pritrjen na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, dne 4. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 6. 2008

Ppn 9/2008
Os-5409/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje predloga za ustavitev postopka prisilne poravnave in narok za prisilno poravnavo
v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Solicom Inženiring d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana, za dne 14. 7. 2008
ob 9.15, v prostorih tukajšnjega sodišča,
Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. V.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
10., med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2008

St 12/2007
Os-5405/08
To sodišče je s sklepom St 12/2007 z dne
2. 6. 2008 na podlagi prvega odstavka 99.
člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Fendi, trgovsko podjetje Brežice d.o.o., Valvazorjeva 4, Brežice, matična številka 5720460,
davčna številka 93330421, vpisanim v Poslovnem registru Slovenije iPRS, prej v sodnem registru tukajšnjega sodišča, pod vl.
št. 058/10291000.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 2. 6. 2008
St 17/99
Os-5406/08
To sodišče je s sklepom St 17/99 dne
30. 5. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Jagoda d.o.o. – v stečaju, Dolenjska cesta 244, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2008
St 161/2007
Os-5408/08
To sodišče je s sklepom St 161/2007 dne
2. 6. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Halili Dervish s.p. – Zidarstvo
in fasaderstvo, Cankarjeva c. 3, Mekinje,
Kamnik – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.

St 89/2008
Os-5410/08
To sodišče je s sklepom St 89/2008 dne
2. 6. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Melisa Trgovina in storitve d.o.o.,
Šmartinska 130, Ljubljana, matična številka 5782660, davčna številka 95743430.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Marinc Pilej iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike 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 13.40, v razpravni dvorani št. I. Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 6.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2008
St 192/2005
Os-5411/08
To sodišče je s sklepom St 192/2005
dne 2. 6. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Zavod za razvoj mladinskega turizma – v stečaju, Kersnikova
6, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2008
St 55/2008
Os-5412/08
To sodišče je s sklepom St 55/2008 dne
2. 6. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Trgoled Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o., Gornji Rudnik,
Cesta IV/1, Ljubljana, matična številka
5700477, davčna številka 77845340.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg 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
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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 13. uri, v razpravni dvorani št. I, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bila nabit na oglasno desko sodišča dne
2. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2008
LIK 81/2008
Os-5413/08
To sodišče je s sklepom LIK 81/2008
dne 30. 5. 2008 začelo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Zavod za izobraževanje in
kulturo Litija, Trg na Stavbah 8a, Litija,
matična številka: 5052599, vložna številka:
10062200, šifra dejavnosti: 80.422.
Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje
Majda Šantl iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 € in
največ 164,20 € ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 9. 2008 ob 11.15, v razpravni dvorani št. II, tukajšnjega sodišča, Oddelek za
gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7,
Ljubljana.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2008
LIK 32/2008
Os-5414/08
To sodišče je s sklepom LIK 32/2008
dne 30. 5. 2008 zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Zavod za psihosocialno pomoč z umetnostjo Ljubljana, Ulica
Stare pravde 2, 1000 Ljubljana – v likvidaciji.
Narok, razpisan za dne 8. 9. 2008 ob
13.15, v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. IV/1, se
prekliče.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2008
Ppn 190/2007
Os-5415/08
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom EES, Evropa Eco Servis
družba za čiščenje, inženiring in gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana, Leskoškova 12,
Ljubljana, za dne 23. 6. 2008 ob 11. uri,
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v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva
7, razpravna dvorana št. II.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
10, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
St 76/2000
Os-5416/08
To sodišče je s sklepom St 76/2000 dne
3. 6. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom SŽ KOPO TRADE d.o.o. – v stečaju, Gerbičeva 98, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2008
St 75/2008
Os-5417/08
To sodišče je s sklepom St 75/2008 dne
3. 6. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Aron fotografija in marketing, Ljub
ljana, d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana,
matična številka 5320283, davčna številka
75584662, vložna številka 10437100.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, Kolodvorska 7, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečaji 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 13.10, v razpravni dvorani št. I., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 6.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2008
St 35/2008
Os-5418/08
To sodišče je s sklepom St 35/2008 dne
4. 6. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Y Star d.o.o., Matjanova pot
5, Ljubljana, matična številka 1400061, vl.
številka 13201900.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Suzana Gale, Tavčarjeva 10, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 9. 2008 ob 13.30, v razpravni dvorani št. 1, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 6.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2008
St 64/2008
Os-5419/08
To sodišče je s sklepom St 64/2008
z dne 4. 6. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Jolex international d.o.o.,
Parmova 53, Ljubljana, matična številka
1446614.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Suzana Gale, Tavčarjeva 10, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 9. 2008 ob 13.20, v razpravni dvorani št. 1. Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 6.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2008
St 149/2007
Os-5420/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 149/2007 z dne 2. 6. 2008 nad samostojnim podjetnikom Štefanom Kurnikom s firmo
Slikopleskar in pleskarstvo Kurnik Štefan s.p., Malečnik 14, Malečnik, začelo
stečajni postopek in ga takoj zaključilo, ker
je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 5334177, šifra njegove dejavnosti pa 45.442.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru, v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2008
St 15/2008
Os-5421/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 15/2008 z dne 27. 2. 2008 začelo stečajni
postopek nad podjetjem BE-GO Bebekoski
& Gogovski, gradbeništvo, trgovina in
posredovanje d.n.o., Maribor, Industrijska ulica 13 in za stečajnega upravitelja
postavilo mag. Štefana Rolo, Zgornja Korena 9, 2242 Zgornja Korena.
Dolžnikova matična številka je 1189590,
šifra dejavnosti pa 45.210.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 27. 2. 2008.
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 15/2008 z dne 26. 2. 2008 zaključilo stečajni postopek nad podjetjem BE-GO Bebekoski & Gogovski, gradbeništvo, trgovina
in posredovanje d.n.o. – v stečaju, Maribor,
Industrijska ulica 13, ker je premoženje ki je
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti
in ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru, v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2008
St 19/2008
Os-5422/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 19/2008 z dne 2. 6. 2008 nad podjetjem
Devetica, storitve, trgovina, svetovanje
in založništvo d.o.o., Maribor, Usnjarska
ulica 5, začelo stečajni postopek in ga takoj zaključilo, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti
in ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
Matična številka dolžnika je 5957001, šifra njegove dejavnosti pa 51.190.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru, v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2008
St 69/2008
Os-5423/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Ljudska univerza Lenart, Zavod
za izobraževanje odraslih in mladine, Nikova ul. 9, Lenart v Slovenskih goricah
(davčna številka: 39918475, matična številka: 5052564000), 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 sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2008
St 23/2008
Os-5424/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 23/2008 dne 3. 6. 2008 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
A-S-INTR storitve in drugo d.o.o., Ulica
Vita Kraigherja 5, Maribor, šifra dejavnosti:
74.140, matična številka: 1555073, davčna
številka: 47104732.
Odslej firma glasi A-S-INTR storitve in
drugo d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
mag. Rola Štefan, Zg. Korena 9, Zg. Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
8,21 € in največ 164,20 € ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun:
– za pravne osebe št.: 011008450088006, sklicna številka odobritve:
00 01-0010232008,
– za fizične osebe št.: 011008450088103, sklicna številka odobritve:
00 01-0010232008.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
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V. Narok za preizkus terjatev bo dne
29. 9. 2008, ob 9.30, v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 3. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 6. 2008
St 1/2008
Os-5425/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom BL-Trade d.o.o., Pod klancem 44,
Limbuš (davčna številka: 22758020, matična številka: 5585368), se v skladu s členom 99/I ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2008
St 39/2007
Os-5426/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 39/2007 z dne 2. 6. 2008 zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Jožefom Bratuškom s firmo Avtoprevozništvo Jože Bratušek s.p. – v stečaju,
Pod klancem 23, Limbuš, ker so končana
vsa opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
2. 6. 2008
St 6/2007
Os-5427/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/2007
z dne 2. 6. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad samostojnim podjetnikom Cvetkom Zupanom s firmo Zupan Cvetko, Trgovina,
gostinstvo in storitve s.p. – v stečaju,
Trniče 06/c, Marjeta na Dravskem polju,
ker so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2008
St 15/2006
Os-5428/08
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL se stečajni postopek nad dolžnikom
EFING tekstil d.o.o. – v stečaju, Prosenjakovci 97/a, matična številka 1574469,
davčna številka 53875648 zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 5. 2008
St 2/2008
Os-5429/08
Stečajni postopek, začet s sklepom tega
sodišča z dne 26. 2. 2008 nad dolžnikom
ZOPS, transport, organizacija transporta Mitja Hvala s.p., Ulica 25. maja 73,
Rožna dolina, 5000 Nova Gorica, z matično številko 5844670000, davčno številko
19298692 in šifro dejavnosti 52.290, vpisanega v Poslovni register pri Agenciji RS za
javno pravne evidence in storitve (AJPES)
v Novi Gorici, se zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po
objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se stečaju
dolžnik izbriše iz Poslovnega registra pri
AJPES v Novi Gorici in z dnem izbrisa stečajni dolžnik preneha, izbrišejo pa se tudi
vsi predhodni vpisi v zvezi s tem stečajnim
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 5. 2008

St 33/2003
Os-5430/08
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 33/2003 na seji senata dne 4. 6. 2008
sprejelo naslednji sklep:
stečajni postopek nad dolžnikom Obrtna zadruga Metlika, z.o.o. – v stečaju,
Poslovni center – Kidričevo naselje, p.p.
69, 8330 Metlika, se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Obrtna zadruga Metlika, z.o.o. – v stečaju, Poslovni center – Kidričevo naselje,
p.p. 69, 8330 Metlika, izbriše iz Poslovnega
registra Slovenije.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 4. 6. 2008
St 62/2007
Os-5431/08
To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Immobiliare invest, storitve in trgovina d.o.o., Prešernova ulica 26,
Ptuj, s sklepom opr. št. St 62/2007 z dne 6. 5.
2008, ki je postal pravnomočen dne 21. 5.
2008, potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom in njegovimi upniki. Sklep določa:
– Razred A – terjatve iz naslova obveznosti do dobaviteljev,
ki se poplačajo v višini 20% njihove vrednosti, z letnimi obrestmi v višini 2%, v roku
enega leta od pravnomočnosti tega sklepa.
Navedene obresti tečejo od dneva začetka
postopka prisilne poravnave, do roka za poplačilo terjatev.
– Razred C – terjatve iz naslova neplačanih zamudnih obresti od neplačanih davkov
in prispevkov,
ki se poplačajo v višini 20% njihove vrednosti, v roku enega leta od pravnomočnosti
tega sklepa.
– Razred D – terjatev upnika Robin
d.o.o., Ljubljana, v višini 60.000,00 €, ki se
bo po potrjeni prisilni poravnavi spremenila
v solastniški delež dolžnika.
Sestavni del sklepa je seznam upnikov,
katerih terjatve so razvrščene v razred A (z
navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev po stanju na dan začetka postopka prisilne poravnave – 27. 11.
2007) in seznam upnikov, katerih terjatve so
razvrščene v razred C in D (priloga 1).
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 6. 2008
St 4/2008
Os-5432/08
Stečajni postopek nad dolžnikom Parketarstvo, Bodgan Verdnik s.p., Mariborska
cesta 33b, Dravograd, se začne in takoj
zaključi.
Zoper sklep o začetku in takojšnjem zaključku stečajnega postopka se lahko upniki
pritožijo v 15 dneh od objave tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz poslovnega registra pod št.
07-V01-009168/1 pri Agenciji Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve,
Izpostava Maribor.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 6. 2008
St 1/2008
Os-5433/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajni zadevi stečajnega dolžnik
SŽ stroji in tehnološka oprema – družba
za upravljanje in svetovanje d.o.o. – v stečaju, Koroška c. 14, Ravne na Koroškem,
pod. opr. št. St 1/2008, ki bo dne 10. 9. 2008,
ob 8.30, soba št. 38, tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečaj-
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ni pisarni tukajšnjega sodišča, soba št. 9,
v času uradnih ur v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.
Ugovor k osnutku glavne razdelitve stečajne mase lahko upniki podajo na samem
naroku ali pisno do naroka za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 6. 2008
St 29/2007
Os-5439/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 29/2007-17 z dne 2. 6. 2008, na podlagi
prvega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL)
začelo likvidacijski postopek nad dolžnikom
Ustanova fundacija Vedis, Zapuže 10,
Begunje na Gorenjskem, matična številka
2209837, šifra dejavnosti 85.323 in postopek z istim dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz evidence ustanov, ki jih vodi
RS, Ministrstvo za notranje zadeve v Ljub
ljani.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 6. 2008
St 98/2007
Os-5440/08
To sodišče je s sklepom St 98/2007 dne
2. 6. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Diviata d.o.o., Cesta na Barju 44, Škofljica, matična številka 1785796,
davčna številka 64862224, 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 2. 6. 2008
St 83/2005
Os-5441/08
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Storitve Kerhe, transport-trgovina-gradbena mehanizacija Rajko Kerhe
s.p., Ruprova ulica 3, Miklavž na Dravskem polju – v stečaju, ki se vodi pri
tukajšnjem sodišču pod opr. št. St 83/2005
za dne 9. 7. 2008 ob 13.15, v sobi št. 253/II
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem
sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2008
St 16/2005
Os-5442/08
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika »Z« Zdenka Štakul,
s.p., Trgovina, storitve, gostinstvo, Gradnikove brigade 19, Nova Gorica, v stečaju, sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev
z datumom 28. 5. 2008, ki ga je stečajni
upravitelj Dušan Taljat predložil pri tem sodišču 29. 5. 2008.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev se določi na 1. 9. 2008 ob
12.45, v sobi št. 110/I tega sodišča.
Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko vpogledajo v času uradnih ur pri tem
sodišču v sobi št. 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 6. 2008
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St 2/2008
Os-5443/08
To sodišče je na seji senata dne 5. 6.
2008 pod opr. št. St 2/2008 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom M Power izvajanje ognjemetov Zoran Mišjak,
s.p., Ragovska ulica 10A, 8000 Novo mesto, matična številka 3120732, šifra dejavnosti 93.299, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
M Power izvajanje ognjemetov Zoran Mišjak, s.p., Ragovska ulica 10A, 8000 Novo
mesto, izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 5. 6. 2008
St 19/2008
Os-5444/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 19/2008 z dne 3. 6. 2008, začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Trade Clivia pro
izvodno – storitveno – trgovsko podjetje d.o.o., Dragovič 1/a, matična številka
5788226000, šifra dejavnosti 22.220, davčna številka 17217385.
Odslej firma glasi: Trade Clivia pro
izvodno – storitveno – trgovsko podjetje
d.o.o., Dragovič 1/a – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 2. 9.
2008, ob 10.15, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 6.
2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 6. 2008
St 20/2007
Os-5515/08
To sodišče je v zadevi prisilne poravnave
zoper dolžnika prisilne poravnave TAMO,
Trgovina in storitve, d.o.o., Šempeter pri
Gorici, Mednarodni prehod 2, Vrtojba –
v prisilni poravnavi sklenilo:
Narok za prisilno poravnavo se določi na
dan 30. 6. 2008 ob 9. uri, v razpravni dvorani
št. 20/A tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri tem sodišču
v času uradnih ur v sobi 114/I tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 6. 2008

Izvršbe
I 2005/998
Os-4798/08
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 21. 4.
2008, ob 15. uri, v izvršilni zadevi opravilna
številka I 2005/998, ki se vodi na Okrajnem
sodišču v Murski Soboti, upnice Raiffeisen
banke d.d., Slovenska 17, Maribor, ki jo zastopa odvetnik Zidanšek Vojko, Stari trg 36,
Slovenske Konjice, proti dolžniku Koren Cirilu, Razlagova 12, Murska Sobota, zaradi
izterjave 1.648,68 EUR s pp, v navzočnosti
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dolžnika opravil rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanja št. 12, v 1. nadstropju večstanovanjske
stavbe, identifikator stavbe 123, stoječe na
parc. št. 431, ki je vpisana pri vl. št. 3963,
k.o. Murska Sobota, na naslovu Razlagova
ulica 12, Murska Sobota, v skupni izmeri
58,79 m2, kar predstavlja kuhinjo, dve sobi,
kopalnico, hodnik in balkon.

vlja stanovanje v pritličju večstanovanjske
stavbe na naslovu Savinjska c. 33, Žalec,
v izmeri 58,95 m2.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
14. 5. 2008

In 97/2004
Os-4797/08
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 15. 9.
2004, opr. št. In 97/2004, je bil dne 26. 3.
2008 opravljen v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, rubež poslovnega prostora - Črešnjevec 43, Slovenska Bistrica, parc. št. 29/03,
pripisanega pri vl. št. 965, k.o. Črešnjevec,
v sredini objekta in veži, skupno 130 m2,
sestoječem iz poslovnega prostora trgovine
v velikosti 11,8 m2 (9,4 m) × 3,8 m (5,93
m), skladišča v velikosti 4,25 m × 7,05 m,
pisarniškega prostora v velikosti 4,25 m ×
2,2 m in hodnika povprečne velikosti 4,6
m × 1,3 m, last dolžnika Franca Soršaka,
Črešnjevec 43, Slovenska Bistrica.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 14. 5. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev

In 33/2006
Os-30929/07
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Šentjurju pri Celju z dne 3. 7. 2006,
In 06/33-8, se v korist upnika Vzmet d.o.o.,
Slomškova 12, Ljubljana, zaradi izterjave
33.929,22 EUR, v skladu z 211/3 členom
ZIZ, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer enosobnega
stanovanja št. 22, ki leži v mansardi stanovanjske hiše, zgrajene leta 1880, na naslovu Pečovje 4, Štore, s pripadajočimi kletnimi prostori, vse v skupni izmeri 38,75 m2.
Stanovanjska hiša leži na parceli št. 1274,
k.o. Teharje. Stanovanje je last dolžnika Žnidarec Igorja, Hrastje 20, Loka pri Žusmu,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 31. 5.
2002.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 1. 10. 2007
In 117/07, In 118/07
Os-4799/08
V skladu z določilom drugega odstavka 211. člena ZIZ, je bil na podlagi sklepov o nadaljevanju izvršbe Okrajnega sodišča v Velenju z dne 19. 12. 2007, opr.
št. In 117/07 in z dne 19. 12. 2007, opr. št.
In 118/07, v korist upnika Habit, Upravljanje
s stanovanji d.o.o. Velenje, Kersnikova 11,
dne 25. 4. 2008 opravljen rubež nepremičnine, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo in
ki v naravi predstavlja trisobno stanovanje
v pritličju večstanovanjske stavbe v Velenju,
Jenkova 12, v skupni izmeri 80,92 m2, ki stoji na parc. št. 1872, vl. št. 800, k.o. Velenje,
last dolžnice Nade Kondič do celote.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 15. 5. 2008
In 281/2007
Os-4848/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 16. 1. 2008, opr. št.
In 281/2007, je bil v korist upnika Sipro,
Stanovanjsko podjetje d.o.o., Pečnikova 1,
Žalec, proti dolžnikoma Ireni Zeme in Miranu Vrabiču, oba stanujoča Savinjska c.
33, Žalec, dne 25. 4. 2008 opravljen rubež
dolžnikoma solastne nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in v naravi predsta-

Dn 506/2007
Os-4700/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice postopka Radojke Radoš, Marezige 19, Marezige, ki jo
zastopa odv. Rajko Trunkl iz Kopra, zoper
nasprotne udeležence, dediče po pok. Ivanu Štoku: Marčelo Štok, Marezige 20, Miroslav Štok, Marezige 26, Adelina Babič,
Marezige 25/a, Nada Marsič, Vena Pilona
10, Koper, Giuliana Kozlovič, Marezige 19/a,
Slava Sever, Dekani 150, zaradi predloga
za dopolnitev zemljiške knjige, dne 28. 4.
2008 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške knjige za parcelo št. 131/6.S, stavbišče
v izmeri 62 m2, k.o. Marezige, pri kateri je
z verjetnostjo izkazana lastninska pravica
Radojke Radoš, roj. 7. 10. 1951, Marezige
19, Marezige.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 4. 2008
Dn 601/2008
Os-4597/08
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom Dn št. 601/2008 z dne 10. 4. 2008,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Manje Črešnjar, Prvomajska ulica 4, Litija,
po pooblastilu Arkada nepremičnine d.o.o.,
uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, notarskega zapisa opr. št.
SV 737/99 z dne 13. 12. 1999, dodatka k pogodbi o dosmrtnem preživljanju z dne 8. 1.
1998, sklenjenega med Stanislavo Brečko,
Prvomajska ulica 4, Litija, kot izročevalko in
Terezijo Donik, Prvomajska ulica 2, Litija, kot
prevzemnico.
Predmet izročitve po navedeni listini je
enosobno stanovanje št. 29 v 5. nadstropju,
v izmeri 26,39 m2, v stanovanjski hiši Prvomajska ulica 4, Litija, stoječe na parc. št.
1366/3, k.o. Hotič, v zemljiški knjigi vpisano
v podvložek št. 1896/39, k.o. Hotič, kot nepremičnina št. 29.E, stanovanje št. 29 v 9.
etaži, s kletjo v 3. etaži, Prvomajska ulica 4,
1270 Litija, stanovanjska raba 26,77 m2.
Po izjavi predlagateljice je listina vsebovala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za
vknjižbo lastninske pravice v korist pravnega prednika in je ustrezala pogojem za
vknjižbo lastninske pravice. Predlagateljica
razpolaga s prepisom originala notarske listine opr. št. SV 737/99 z dne 13. 12. 1999,
dodatek k pogodbi o dosmrtnem preživljanju
z dne 8. 1. 1998, ker se je izvirnik listine
izgubil.
Na podlagi navedene listine, overjenega
izvirnika kupoprodajne pogodbe o prodaji
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stanovanja št. 0-166/93 z dne 12. 10. 1993,
notarsko overjenega izvirnika dodatka z dne
13. 7. 1999, pogodbe o dosmrtnem preživljanju v obliki notarskega zapisa opr. št.
SV 4/98 z dne 8. 1. 1998, kupoprodajne
pogodbe za stanovanje v obliki notarskega
zapisa opr. št. SV 490/2001 z dne 21. 8.
2001, notarsko overjenih izvirnikov pobotnic
z dne 21. 8. 2001 in 15. 2. 2002, prodajne
pogodbe v obliki notarskega zapisa opr. št.
SV 77/2005 z dne 9. 2. 2005, z zemljiško
knjižnim dovolilom v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 78/2005 z dne 9. 2. 2005
in notarsko overjenega izvirnika pobotnice
z dne 23. 2. 2005, se predlaga vknjižba
lastninske pravice v korist Manje Črešnjar,
Prvomajska ulica 4, Litija, do 1/1.
Pozivajo se morebitni imeniki 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 3454/2003
Os-4609/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Micič Jerice, Ulica
Iga Grudna 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 3843/50 – garaža št. 50,
ob Ulici Iga Grudna v Ljubljani, z ident. št.
1723-2797-050, k.o. Vič, dne 4. 4. 2008, pod
opr. št. Dn 3454/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. 220/78-05/20-72 z dne
5. 4. 1978, sklenjene med SGP Grosuplje
in Micič Jerico, Satnerjev blok, Ljubljana, za
garažo št. 50 na Viču.
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 6. 5. 2008
Dn 30066/2004
Os-4610/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Novak Marije, Bratovševa ploščad 24, Ljubljana, ki jo zastopa
Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185,
Ljubljana, direktorica Klavdija Šušnjara,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremični, vpisani v vl. št. 1914/1 – stanovanje
z ident. št. 1734-1533-028, k.o. Ježica, dne
26. 3. 2008, pod opr. št. Dn 30066/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 1297/91
z dne 14. 1. 1992, sklenjene med Mestom
Ljubljana in Novak Francem, za stanovanje
št. 7, Bratovševa ploščad 24, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za

vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2008
Dn 3619/2006
Os-4614/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Štefanić Nevenke,
Scopolijeva 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremični, vpisani v vl.
št. 3766/11 – stanovanje št. 11 v III. nadstropju, v izmeri 27 m2, Scopolijeva 1, Ljubljana,
k.o. Zgornja Šiška, dne 21. 3. 2008, pod opr.
št. Dn 3619/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 7. 6. 1971,
sklenjene med Stanovanjskim podjetjem
Dom Ljubljana in Juhart Faniko, Scopolijeva 1, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2008
Dn 15682/2004
Os-4618/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Mirković Daniela, Stožice 59, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 198/2
– stanovanje št. 2 v pritličju, z drvarnico in
shrambo št. 2, v kleti, Ul. Marije Boršnikove
4, Ljubljana, k.o. Brinje II, dne 2. 4. 2008,
pod opr. št. Dn 15682/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, darilne pogodbe z dne 21. 3.
1994, sklenjene med Mirić Nikolo in Mirić
Dajano, oba Ul. Marije Boršnikove 4, Ljub
ljana, za stanovanje v pritličju, Ul. Marije
Boršnikove 4, 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 5. 5. 2008
Dn 10317/2005
Os-4619/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Gojković Milanka, Polje c. VIII/2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 1934/18 – stanovanje št. 18, s kletjo št.
18, Polje c. VIII/2, Ljubljana, k.o. Slape, dne
21. 3. 2008, pod opr. št. Dn 10317/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, aneksa k kupoprodajni pogodbi št. 51-021/93-12-48 z dne
12. 4. 1996, sklenjenega med RTV Slovenija
in Veldin Alojziji, Polje c. VIII/2, 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
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2008
Dn 16478/2004
Os-4620/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Kunej Andreja, Gregorčičeva 13, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Slobodanka Klinc iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 183/147 – garaža št. 21, v kleti, z idet. št.
1721-0185-147, Gregorčičeva 13, Ljubljana,
k.o. Gradišče I, dne 2. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 16478/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 14. 6. 1966, sklenjene
med GP Tehnika Ljubljana in Agroprogres
Ljubljana, za 4 garažne bokse v objektu garaž na območju Ferantovega vrta, ob Gregorčičevi ulici v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2008
Dn 16502/2004
Os-4621/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ozmec Urške , Ulica
Ogle Mohorjeve 14, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Miha Sotlar iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 3784/12 – stanovanje št. 12 v I. nadstropju, s shrambo, Ulica bratov Učakar 76, Ljub
ljana, k.o. Zgornja Šiška, dne 25. 3. 2008,
pod opr. št. Dn 16502/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med SGP Zidar Kočevje in DO Inex Adrija Aviopromet Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 6.
1982, sklenjene med DO Inex Adria Aviopromet Ljubljana ter Vidic Albino in Vidic Francem, oba Bratov Učakar 76, Ljubljana,
– prodajne pogodbe z dne 17. 4. 1985,
sklenjene med Vidic Albino in Vidic Francem, oba Bratov Učakar 76, Ljubljana ter
Perenič Antonom, Pokopališka ul. 41, Ljub
ljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2008
dn 30796/2004
Os-4622/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagatelja Novak Franca, Brilejeva ul. 19,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Iztok Sedlak iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
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in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini vpisani v vl. št. 3011/1 – stanovanje z ident. št. 1738-3103-009 in pomožni prostor z ident. št. 1738-3103-010,
k.o. Dravlje, dne 25. 3. 2008, pod opr. št.
Dn 30796/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 81-6863 z dne 18. 2.
1981, sklenjene med SOZD ZGD Giposs
Ljubljana ter Novak Francem in Novak Cvetko, oba Ulica bratov Komel 37, Ljubljana, za
stanovanje št. 10/08, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2008
Dn 18636/2003
Os-4624/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice
Murn Romane,
Pleteršnikova ulica 18, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 954 – parc. št. 2118,
k.o. Bežigrad, dne 11. 1. 2008, pod opr. št.
Dn 18636/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 20. 11. 1975,
št. V-218/75, sklenjene med Zemljič Jožico, Pleteršnikova 18, Ljubljana in Soseska,
Podjetje za urejanje stavbnih zemljišč Bežigrad – Moste Ljubljana, za 80/1000, parc.
št. 2118, k.o. Bežigrad.
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 5. 5. 2008
Dn 31591/2004
Os-4625/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vrhunc Angele, Scopolijeva 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št.
3766/15 – stanovanje št. 15 v IV. nadstropju, v izmeri 63,79 m2, Scopolijeva 1, Ljub
ljana, k.o. Zgornja Šiška, dne 7. 3. 2008,
pod opr. št. Dn 31591/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupne pogodbe št. 1823/17-62 z dne
7. 12. 1962, sklenjene med Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš občine Ljubljana
Šiška in Teran Jožo, Lepodvorska 3, Ljub
ljana,
– kupne pogodbe z dne 11. 5. 1981,
sklenjene med Teran Jožico, Scopolijeva 1,
Ljubljana in SOZD Slovin, TOZD Vinarstvo
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 po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2008
Dn 17690/2004
Os-4626/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Smrekar Franca, Cesta Španskih borcev 29/a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavite
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 3937/143 – garsonjera št.
131, v X. nadstropju, s shrambo, Celovška
cesta 103, Ljubljana, k.o. Zgornja Šiška, dne
25. 3. 2008, pod opr. št. Dn 17690/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 7. 8. 1967, št. 2500/1-67-OD, sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih
hiš občine Ljubljana Šiška in Silič Danico,
Tabor 6, Ljubljana, za garsonjero št. 131, Na
jami, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2008
Dn 12477/2007
Os-4945/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Plinarne Maribor d.d., Plinarniška ul. 9, Maribor, ki jo zastopa direktor Alan Perc, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremični,
podvl. št. 3227/60, k.o. Pobežje, pod Dn št.
12477/2007, dne 8. 5. 2008 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 58/92 z dne 10. 1. 1992,
sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91), s katero je
prodajalka Dravske elektrarne Maribor, p.o.,
Maribor, Vetrinjska ulica 2, ki jo je zastopal
glavni direktor Ivan Kralj, prodal kupcu Dragutinu Prainerju, stanujočemu Majeričeva
ulica 12, Maribor, stanovanje št. 20, v IV.
nadstropju stavbe na naslovu Majeričeva ulica 12, Maribor, stoječe na parc. št. 1057/2,
k.o. Pobrežje 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 19. 5. 2008
Dn 6798/2006
Os-4946/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Rožmana, Vrtna ul. 20a, Hoče, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
podvl. št. 1717/20, k.o. Spodnje Radvanje,
pod Dn št. 6798/2006, dne 6. 5. 2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 11. 12.

1991, sklenjene po določilih 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 podjetja Rajko Šrimpf in kupcem Antonom Rožmanom, stanujočim v Mariboru,
Ljubljanska ulica 94a, s katero je prodajalka
kupcu prodala stanovanje št. 20, v III. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Ljubljanska ulica 94a, parc. št. 591, vl. št.
1206, k.o. Spodnje Radvanje 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2008
Dn 4163/2006
Os-4999/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane Musil, stanujoče Groharjeva ulica 9,
Maribor, ki jo zastopata pooblaščenca Franc
Horvat s.p. Mobilex, Strma ul. 14, Maribor
in Ramzes d.o.o., Podrgrajsova ulica 12,
Maribor, po dir. Borisu Faninu, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 2660/24, k.o. Studenci, pod Dn št.
4163/2006, dne 6. 5. 2008 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 2051/92 z dne
3. 4. 1992, sklenjene po določilih Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) med
prodajalko Občino Maribor, ki jo je zastopal predsednik Izvršnega sveta Anton Rous
in kupovalko Walburgo Breznik, EMŠO
2602912505275, stanujočo Groharjeva ulica 9, Maribor, s katero je prodajalka kupovalki prodala stanovanje št. 24, v III. nadstropju stanovanjske hiše Groharjeva ulica
9, Maribor, stoječe na parc. št. 1503/4, k.o.
Studenci in na njem dovolila knjižbo lastninske pravice na ime kupovalke;
– izročilne pogodbe, ki sta jo dne 25. 5.
1992 sklenila izročevalka Walburga Breznik
in prevzemnik Martin Ošlak, stanujoč Jurovski dol 94, Jurovski dol, s katero je izročevalka prevzemniku izročila stanovanje št.
24, v III. nadstropju stanovanjske hiše Groharjeva ulica 9, Maribor, stoječe na parc. št.
1503/4, k.o. Studenci in
– darilne pogodbe, sklenjene dne 12. 12.
1992, med darovalcem Martinom Ošlakom
in obdarjencem Emilom Ošlakom, roj. 26. 1.
1968, stanujočim v Jurovskem dolu 94, s katero je obdarjenec od darovalca prejel stanovanje št. 24, v III. nadstropju stanovanjske
hiše Groharjeva ulica 9, Maribor, stoječe na
parc. št. 1503/4, k.o. Studenci in s katero je
darovalec dovolil vknjižbo lastninske pravice
na ime obdarjenca 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 5. 2008
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Dn 16163/2004
Os-5001/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petra Špacapana, Pod gradiščem 5, Maribor,
ki ga zastopa Cekov nepremičnine d.o.o.,
Tyrševa ulica 4, Maribor, po dir. Nives Cekov, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, parc. št. 1990/21, vl. št. 866, k.o.
Maribor Grad, pod Dn št. 16163/2004, dne
8. 5. 2008 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 05-277-2/RZ-Z
z dne 22. 10. 1984, sklenjene med prodajalko Občino Maribor - Rotovž, po pooblaščeni
organizaciji Staninvest p.o. - organizacija za
stanovanjsko gospodarstvo in investitorski
inženiring, Maribor, Grajska ulica 7, ki jo je
zastopal direktor Ivan Grauf in kupcema Mustafo Forto, Cvetno naselje 10, Velika Gorica ter Stankom Webrom, Gajeva ulica 15,
Maribor, s katero sta kupca kupila poslovni
prostor št. I v Mariboru, Splavarski prehod
5a, stoječ na parc. št. 1990, pripisan vl. št
866, k.o. Maribor - Grad in s katero je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice na
ime kupcev za to nepremičnino in
– I. dodatka z dne 20. 6. 1985 ter II. dodatka z dne 9. 10. 1985, h kupni pogodbi št.
05-277-2/RZ-Z, v katerih so prodajalec in
kupca spremenili podatek o površini poslovnega prostora, ki je bil predmet navedene
kupne pogodbe ter določila glede plačila
oziroma financiranja prenove poslovnega
prostora.
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 22. 5. 2008
Dn 5029/2006
Os-5013/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Brigite Doberšek in Vinka Doberška, stanujočih
Dupleška cesta 132, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, parc.
št. 1264, vl. št. 782, k.o. Brezje, pod Dn št.
5029/2006, dne 6. 5. 2008 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
15. 7. 1996, sklenjene med prodajalcema
Karlom Budjo, roj. 31. 10. 1928, stanujočim
Dupleška cesta 132 in Marijo Budja, roj.
4. 8. 1929, stanujočo Dupleška cesta 132,
Maribor ter kupcema Vinkom Doberškom,
roj. 23. 4. 1953, stanujočim Dupleška cesta
132, Maribor in Brigito Doberšek, roj. 19. 10.
1959, stanujočo Dupleška cesta 132, Maribor, s katero sta prodajalca kupcema prodala nepremičnino s parc. št. 1264, pripisano
vl. št. 782, k.o. Brezje in na njej dovolila
vknjižbo lastninske pravice na ime kupcev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 5. 2008

Dn 12337/2004
Os-5014/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, Maribor,
ki ga zastopa direktor Mojmir Grmek, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, parc. št. 2338/2, k.o. Spodnje Radvanje
ter parc. št. 156/2 in 156/3, k.o. Zgornje
Radvanje, pod Dn št. 12337/2004, dne
12. 5. 2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 13.2.2.AV-14 z dne
10. 7. 1986, sklenjene med prodajalcema
Ivanko Bukovnik in Milanom Bukovnikom,
Vrtnarska 23, Maribor ter kupcem Skladom
stavbnih zemljišč mesta Maribor, Gregorčičeva 19, Maribor, ki ga je zastopal predsednik UO sklada Miran Ocepek, o prodaji
nepremičnine, stoječe na parc. št. 156, pripisane vl. št. 529, k.o. Zgornje Radvanje,
v izmeri 837 m2.
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 22. 5. 2008
Dn 7543/2006
Os-5015/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Stephanie Kos Zidar, Ljubljanska c. 95,
Celje, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, podvl. št. 1702/3, k.o. Koroška vrata, pod Dn št. 7543/2006, dne
8. 5. 2008 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 16. 9. 1993, sklenjene po določilih Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št.
18/91) med prodajalko Slovenskimi železnicami Ljubljana, Podjetje za vzdrževanje
železniških vozil Maribor, Kurilniška ulica 8,
ki jo je zastopal v.d. direktorja Branko Bezjak in kupcem Vladislavom Lahom, EMŠO
2205947500323, stanujočim Gosposvetska
cesta 53, Maribor, s katero je kupec od
prodajalke kupil stanovanje št. 3, v pritličju
stavbe na naslovu Maribor, Gosposvetska
cesta 53, parc. št. 1642, vl. št. 1407, 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
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 5. 2008
Dn 875/2007
Os-4695/08
Okrajno sodišče v Piranu v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljev Nikole Lalića in Milade Đukanovića,
oba stanujoča v Izoli, Ulica Bogomira Magajne 12, zoper nasprotnega udeleženca
SGP Stavbenik d.d. Koper, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, dne 10. 4. 2008
sklenilo:
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pri nepremičnini, vpisani v podvložku
št. 21089/45, z identifikatorjem 44.E, enosobnem stanovanju v pritličju z oznako št.
3 in črko E, na naslovu Ulica Bogomira
Magajne št. 12, Izola, v površini 46,54 m2,
vpisano kot družbena lastnina v uporabi
SGP Stavbenik Koper d.d., do celote, se
začne postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
466-442/91 z dne 31. 10. 1991, sklenjene
med prodajalko Občino Izola in kupovalko Nado Ražem, ker se je izvirnik listine
izgubil.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev Nikole Lalića in Milade Đukanovića, vsakega do ene polovic,e
in sicer na podlagi pogodbe o prodaji in
nakupu stanovanja številka 2075/75 z dne
22. 12. 1975, kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 466-442/91 z dne
31. 10. 1991, kupoprodajne pogodbe z dne
8. 5. 1992, kupoprodajne pogodbe z dne
30. 9. 1998, pogodbe o uskladitvi zemljiško
knjižnega stanja z dejanskim, številka
19/VR/2007 z dne 9. 3. 2007, zgodovinskega izpiska SGP Stavbenik Primorje d.d.,
vloženi pod opravilno št. Dn 2214/04.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 10. 4. 2008
Dn 601/2008
Os-4791/08
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 601/2008, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 9. 5. 2008
objavlja oklic, ki se nanaša na nepremičnine s parc. št. 2419/7, 2416/2, 2416/4,
2416/5, 2416/8, vse k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo z dne 19. 7. 1996, overjeno pri notarju Darku Jeršetu v Postojni,
dne 20. 8. 1996, pod št. OV-2292/1996,
sklenjeno med prodajalci Burger Adolfom,
Ul. IX. korpusa 8, Postojna, Burger Marto,
Brodarjev trg 2, Ljubljana, Burger Heleno,
Razgled 16, Piran in med kupovalko Konrad Vero, Tržaška 35, Postojna, roj. 2. 1.
1946, Tržaška 35, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Konrad
Vere.
Vse imetnike pravic na nepremičninah
se poziva, da v dveh mesecih od objave
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 9. 5. 2008
Dn 3389/2007
Os-4605/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Franca Brusa, Slovenska cesta 7, Horjul, ki
ga zastopa odvetnica Suzana Judež z Vrhnike, Tržaška cesta 23, oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 740/75
z dne 4. 8. 1975, sklenjene med prodajalcem Komunalnim stanovanjskim podjetjem
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Logatec in kupcem Francem Brusom, takrat Kočevje, Podgorska 8,
– zemljiškoknjižne listine – dovolila, ki je
bila s strani prodajalca izdana po sklenitvi
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 8. 1975,
za nepremičnino, garažo v izmeri 15 m2,
ki se nahaja v stanovanjski soseski S-11, sedaj parc. št. 1627/16, vpisana v vl. št. 2152,
k.o. Dolenji Logatec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Franca Brusa, Slovenska cesta 7,
Horjul, na podlagi teh listin.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 8. 5. 2008
Dn 759/2008
Os-4606/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Gojka Stojića, Ulica prekomorskih brigad 8,
Postojna, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
o kupoprodaji stanovanja št. 34/EG z dne
25. 2. 1986, sklenjene med prodajalcem
Gradnik Logatec, podjetje za gradbene in
komunalne dejavnosti ter kupcema Dragomirom Kovačevičem in Radmilo Kovačevič,
Ramovševa 12, Ljubljana, za nepremičnino,
stanovanje št. 22 (22.E 2016-5-22) v 7. etaži
in pomožni prostor v 1. etaži, v skupni izmeri
41,65 m2, v stanovanjski stavbi z naslovom
Pavšičeva ulica 26, Logatec, vpisano v podvložku št. 1719/20, k.o. Blekova vas.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Gojka Stojića, Ulica prekomorskih
brigad 8, Postojna, na podlagi te pogodbe,
kupoprodajne pogodbe z dne 5. 4. 1996 in
pravnomočnega sklepa Okrajnega sodišča
na Vrhniki, opr. št. In 2002/00025 pristop In
2004/00063 z dne 19. 5. 2005.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 8. 5. 2008
Dn 776/2008
Os-4607/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Ane Grum, Notranjska cesta 56, Logatec, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 3/B z dne 25. 1. 1988, sklenjene med prodajalcem Gradnik Logatec
TOZD Gradnje ter kupovalko Ano Grum,
roj. 13. 7. 1951, Notranjska cesta 56, Logatec, za nepremičnino, stanovanje št. 5 (5.E
2016-9-5) v 2. etaži in pomožni prostor v 1.
etaži, v skupni izmeri 35,66 m2, v stanovanjski stavbi z naslovom Pavšičeva ulica 34,
Logatec, vpisano v podvložku št. 1751/28,
k.o. Blekova vas.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Ane Grum, Notranjska cesta 56,
Logatec, na podlagi te pogodbe.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbi-
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jajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 8. 5. 2008
Dn 4456/2007
Os-3930/08
Okrajno sodišče v Žalcu po višji sodnici
– svetnici Mileni Lesjak Tratnik, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Pošte Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, ki jo
po pooblastilu zastopa Irena Primc (Premius
d.o.o., Celje), zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice,
na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški
knjigi (ZZK-1), dne 8. 4. 2008 oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe KP 4/99 z dne
14. 6. 1999, sklenjene med prodajalcem Ingrad VNG d.d. Celje, sedaj v stečaju, Lava
7, Celje in kupovalko Marjeto Udvinčič s.p.
- Gradel, Ulica Janka Ulriha 12, Velenje in
– pogodbe o nakupu poslovnega prostora z dne 21. 9. 1999, sklenjene med
prodajalko Marjeto Udvinčič s.p. - Gradel,
Ulica Janka Ulriha 12, Velenje in kupovalko
Pošto Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10,
Maribor,
za nepremičnino id. št. 2.E, vpisano
v podvl. št. 1191/2, k.o. Petrovče (nestanovanjska raba št. 2, Petrovče 33, 3301
Petrovče, id. št. 1001-762-2).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist predlagateljice Pošte Slovenije
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
Imetnike pravic se poziva, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 8. 4. 2008

Amortizacije
N 431/2007
Os-4928/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani na predlog predlagateljice Ortar Dragice, Obirska
23, Ljubljana, ki jo zastopa Tita Koder-Nikolič, odvetnica v Ljubljani, teče postopek
za razveljavitev osmih delnic izdajatelja
Pharmakon d.d., in sicer delnic oznake
G št. 00698, 00699, 00700, 00701, 00702,
00703, 00704 in 00705. Sodišče določa
60-dnevni rok, v katerem morajo sodišču
priglasiti svoje pravice upravičenci iz navedenih listin in v katerem se lahko ugovarja
zoper predlog za razveljavitev. Sodišče poziva, da naj se v istem roku listine (delnice)
predložijo sodišču. Če listine v navedenem
roku sodišču ne bodo predložene, bodo
razveljavljene.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2008
N 702/2008
Os-4821/08
Na predlog predlagatelja Andreja Hajdinjaka, stan. Ob Blažovnici 27, 2341 Limbuš, bodo razveljavljene delnice na ime predlagatelja pri KRS Tabor, d.d., Maribor, št.
I-A-32715, št. glasov 3, z dne 11. 3. 1993,

po potrdilu KRS z dne 14. 5. 2008, če jih
v 60 dneh od te objave nihče ne pokaže
sodišču ali ne ugovarja zoper njihovo razveljavitev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 6/2008
Os-4823/08
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici - svetnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Zlatka Laknerja,
Špeharji 2, Vinica, ki ga zastopa pooblaščenec Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju,
proti toženim strankam neznanim dedičem
neznanega bivališča po pok. Krstič roj. Žalec Slavici, Dalnje njive 15, Vinica, zaradi
ugotovitve lastninske pravice in izstavitve
zemljiškoknjižne listine, pcto 500 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 24. 4. 2008 postavlja začasnega
zastopnika neznanim dedičem neznanega
bivališča po pokojni Krstič roj. Žalec Slavici,
Dalnje njive 15, Vinica.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
- odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska 26,
Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega bivališča po pokojni Krstič roj. Žalec
Slavici, vse do takrat, dokler le-ti ali njihov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 24. 4. 2008
I 7196/1999
Os-4924/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v postopku zavarovanja terjatve upnika Adriatic
d.d., Ljubljanska 3a, Koper - Capodistria,
proti dolžniku Matko Andreju, Šarhova 14,
Ljubljana, zaradi izdaje začasne odredbe
1.156,72 EUR s pp, 19. 5. 2008 sklenilo:
dolžniku Matko Andreju se ne podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Mojca
Breznik, Dvoržakova 8, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2008
II P 309/2008
Os-4693/08
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici mag. Miheli Pašek, v pravdni
zadevi tožeče stranke Milana Ajda, stan.
Pivkova ul. 6, 2000 Maribor, zoper toženo
stranko Iluminado Ajd Montes, roj. Montes
de Mier, nazadnje stan. Pivkova ul. 6, 2000
Maribor, na podlagi določil 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), dne 6. 5. 2008 sklenilo:
toženi stranki se kot začasna zastopnica
postavi odvetnica Ljubica Kočnik Jug, Partizanska cesta 23, 2000 Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec
ne bo nastopila pred sodiščem oziroma do-
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kler organ, pristojen za soacialne zadeve ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 5. 2008
I 1189/2006
Os-4694/08
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršini
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva 3, Maribor, zoper dolžnico Marijo Dibelčar, Prekmurska ul. 42, Maribor, ki jo
zastopa odv. Biserka Grmek, Ul. heroja Bračiča 22, Maribor, zaradi izterjave 7.336,32
EUR s pp, v skladu s 4. točko drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), s sklepom
opr. št. I 1189/2006 z dne 31. 1. 2008, za
začasno zastopnico dolžnici Mariji Dibelčar,
Prekmurska ulica 42, Maribor, postavilo odvetnico Biserko Grmek, Ulica heroja Bračiča
22, Maribor, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni izvršilni zadevi. Začasna zastopnica
bo zastopala dolžnico v postopku vse do
takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 4. 2008
P 47/2008
Os-5034/08
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v pravdni zadevi tožeče stranke Sergeja Pahorja,
Opatje selo 33/a, Miren, ki ga zastopa odvetniška pisarna Jelene Trunkl, zoper toženo
stranko Marijo Jelen, neznanega bivališča,
zaradi priposestvovanja lastninske pravice
pcto 1.600 EUR, dne 8. 5. 2008 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženki Mariji Jelen, neznanega bivališča,
postavi začasno zastopnico, odvetnico Kati
Mininčič iz Nove Gorice, Ul. Gradnikove brigade 6, ki bo toženko zastopala v pravdni
zadevi z opr. št. P 47/2008, vse dokler toženka ali njena pooblaščenka ne nastopita
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 5. 2008
P 61/2008
Os-4553/08
Okrajno sodišče v Piranu je v pravdni
zadevi tožeče stranke Nade Čulibrk, Trg
1. maja 2, Piran, ki jo zastopa Ervin Dokič,
odvetnik v Piranu, zoper tožene stranke 1.
Borisa Kosa, Sele 1, Ravne na Koroškem,
začasno Pride Formamer, Rue de Fotungo
54, Angola; 2. Matija Vučko, 3. Marijo Vučko in 4. Aleksandra Vučko, vsi Regentova
22, Piran, ki jih (2., 3. in 4. toženo stranko) zastopa Vukica Jovanovič Krevatin,
odvetnica v Portorožu, zaradi ugotovitve
skupnega premoženja in razveljavitve pogodbe, pcto. 7.511,27 EUR, dne 2. 4. 2007
sklenilo:

prvo toženi stranki Borisu Kosu se kot
začasni zastopnik v pravdni zadevi opr. št.
P 61/2008 postavi Davorin Kranjc, odvetnik
v Kopru.
Začasni zastopnik bo zastopal 1. toženo
stranko v postopku vse do takrat, dokler 1.
tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporočili, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 7. 5. 2008
In 22/2006
Os-4850/08
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnice Banke Koper d.d., Pristaniška
14, Koper, proti dolžniku Hasanu Rovčaninu,
nazadnje Prisoje 5, Koper, sedaj neznanega
naslova, zaradi izterjave denarne terjatve,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku Hasanu Rovčaninu se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št.
In 22/2006 postavi Giani Flego, odvetnik
v Kopru.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 21. 5. 2008

Oklici dedičem
D 768/2004-21
Os-4568/08
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Rudolfu Vrabcu, sinu Rudolfa, upokojencu, roj.
15. 11. 1935, državljanu Republike Slovenije, vdovcu, umrlem 2. 9. 2004, nazadnje
stanujočem Kranj, Struževo 47.
Zapustnik je napravil oporoko, v kateri
kot nujno dedinjo navaja tudi svojo hčerko
Bojano Vrabec, roj. 23. 1. 1957. Sodišču ni
znano njeno prebivališče v Ameriki.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva zgoraj navedeno dedinjo,
da se priglasi sodišču v enem letu od objave
tega oklica.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 5. 2008
D 111/2008
Os-4575/08
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Kamenšček Terezi, pok. Ivana, roj. 21. 7. 1873, z zadnjim stalnim prebivališčem na naslovu Via Manzoni 5, Trst, ki
je umrla v Trstu dne 21. 2. 1957. Pokojna je
imela hči Di Fabio Anno, ki je bila roj. 26. 4.
1905 in je umrla dne 12. 2. 1978 v Trstu,
neporočena in brez otrok.
Ker dediči drugega in tretjega dednega
reda po pokojni Kamenšček Terezi niso
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znani, sodišče s tem oklicem poziva vse
tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta od njegove
objave zglasijo in uveljavljajo svojo pravico
do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne bo zglasil nobeden dedič, se bo
zapuščina razglasila za lastnino Republike
Slovenije in izročila pristojnemu organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 5. 2008

Oklici pogrešanih
N 18/2007
Os-4240/08
Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek za dokazovanje smrti Kristine Golčar,
rojene okrog leta 1900, z zadnjim bivališčem
v Sloveniji, na naslovu Vrh nad Mokronogom 23, Mokronog.
Zadnji osebni stik s sorodniki je imela
v letu 1947, ko sta s sestro odšli v Ameriko.
Sodišče poziva Kristino Golčar, da se
oglasi, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli
o njenem življenju in smrti, da to sporočijo
sodišču v roku 30 dni po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče potrdilo smrt Kristine Golčar in kot dan smrti
določilo 1. 1. 1958.

Kolektivni delovni spori
Kd 1/2008
Os-5514/08
Delovno sodišče v Kopru na podlagi 51.
člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni
delovni spor med predlagateljem Sindikatom novinarjev Primorskih novic, Ulica OF
št. 12, Koper, ki ga kot statutarni zastopnik
zastopa Jakob Elikan, predsednik sindikata,
njega pa Bogdan Mahne, odvetnik iz Cerknice ter nasprotnim udeležencem Primorske
novice, časopisno založniška družba, d.o.o.,
Ulica OF št. 12, Koper, v zvezi s skladnostjo splošnega akta s kolektivno pogodbo
in pristojnosti sindikata v zvezi z delovnim
razmerjem.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave, lahko pa
tudi ves čas postopka.
Poravnalni narok in glavna obravnava je
razpisana za dne 27. 8. 2008 ob 8.30, v razpravni dvorani št. 133/I. nadstropje.
Delovno sodišče v Kopru
dne 10. 6. 2008
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Preklici

Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Lazić Rajko, Bevkova ulica 005,
Ajdovščina, potni list, št. P00024815, izdala
UE Ajdovščina. gnm-296484

Osebne izkaznice preklicujejo
Alijagić Suad, Zaloška cesta 76,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001721178.
gnq-296430
Aliti Đemo, Škrilje 38 C, Ig, osebno
izkaznico, št. 001917515. gnk-296436
Batagelj Jaka, Gorjanska cesta 16,
Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico, št.
002164108. gns-296478
Berdajs Miha, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000974309.
gni-296438
Bicman Nastja, Bevkova ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001846749.
gnn-296508
Bizjak Helena, Bratovševa ploščad 016,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000111197.
gnf-296441
Blejc Matjaž, Medvedova ulica 10,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001328459.
gni-296463
Bovha Jožefa, Verače 4, Podčetrtek,
osebno
izkaznico,
št.
000911030.
gnz-296421
Bračko Peter, Majeričeva ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000066573.
gnz-296446
Branežac Matilda, Zvezda 20, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002278592.
gng-296440
Buh Manca, Stara cesta 71, Horjul,
osebno
izkaznico,
št.
002214452.
gnh-296439
Čermelj Anton, Vrtovče 18, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000797757.
gnv-296475
Dekić Daša, Glinškova ploščad 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002059311.
gnl-296435
Duh
Jožefa,
Kresniški
Vrh
15/b, Litija, osebno izkaznico, št. 001577446.
gng-296490
Gantar Kristjan, Kovačev Rovt 28,
Idrija, osebno izkaznico, št. 00322755.
gnv-296450
Gonza Gregor, Vukovje 26, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001368202.
gns-296453
Gosar Marija, Zavrti 13, Mengeš, osebno
izkaznico, št. 000064475. gnc-296469
Grilc Andrej, Velika Pirešica 27/c,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001738526.
gno-296507
Hrovatič Ana, Lahovna 8, Celje, osebno
izkaznico, št. 000028472. gnp-296456

Hudrap Tatjana, Tolsti Vrh pri Ravnah
na Koroškem 128, Ravne na Koroškem,
osebno
izkaznico,
št.
001038498.
gny-296472
Ivanc Urša, Srobotnik pri Velikih Laščah
2, Velike Lašče, osebno izkaznico, št.
002289279. gnc-296444
Jazbec Miha, Draga 3, Štore, osebno
izkaznico, št. 000331349. gnq-296455
Jelenc Gregor, Dobruša 9, Vodice,
osebno
izkaznico,
št.
000801308.
gnb-296424
Jeler Matej, Kajuhova ulica 7, Senovo,
osebno
izkaznico,
št.
001935316.
gno-296482
Jernejšek Goran, Ulica talcev 3, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 002190159.
gny-296422
Jevnikar Aleš, Maroltova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000795043.
gne-296442
Jošt Oto, Čreškova 33 B, Vojnik, osebno
izkaznico, št. 001769970. gnn-296458
Kos Janina, Erjavčeva cesta 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000404084.
gnn-296433
Kosmač Tomaž, Godovič 19 A, Idrija, osebno izkaznico, št. 001532830. gnu-296451
Krajnc Iris, Svečane 23 C, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 000291585. gnt-296427
Kseneman Franc, Javornik 064, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
002239153. gnx-296473
Kumer Mischel, Uršna sela, Ljuben
10, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001165815. gnu-296501
Lazić Rajko, Bevkova ulica 5, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000713924.
gnv-296575
Lendvai Mihael, Ižakovci 62, Beltinci,
osebno
izkaznico,
št.
001514795.
gnt-296477
Marinček Anže, Kajuhova ulica 3,
Dob, osebno izkaznico, št. 001667413.
gnu-296476
Mihajlović Boris, Obrtniška ulica 3 A,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001611080.
gnh-296464
Omerzu Ivan, Cankarjeva cesta 1 A,
Senovo, osebno izkaznico, št. 001926082.
gnp-296481
Peterlin Nina, Vrba 12, Lukovica, osebno
izkaznico, št. 001788404. gnh-296468
Peterlin Tinkara, Vrba 12, Lukovica,
osebno
izkaznico,
št.
002210948.
gne-296467
Petrič Peter, Ludranski Vrh 17, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000946839.
gnz-296471
Plahuta Ivan, Šinkov Turn 035,
Vodice, osebno izkaznico, št. 000907655.
gnv-296425
Počivalšek Viljem, Razlagova ulica 11 D,
Celje, osebno izkaznico, št. 000594220.
gnr-296454
Pušnik Franc, Mucherjeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002263043.
gnp-296431

Radić Milovan, Pod gabri 5, Celje, osebno
izkaznico, št. 000330182. gno-296457
Robida Polonca, Škofjeloška cesta 29,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001547530.
gnv-296400
Ruperčič Primož, Dolenji Maharovec 5,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 001780004.
gnr-296504
Salobir Aleš, Jakob pri Šentjurju 19,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001430433.
gnq-296505
Sevšek Marjan, Ojstriška vas 58,
Tabor, osebno izkaznico, št. 001176464.
gnu-296426
Shlaimer Jožica, Bukovčeva ulica
23 A, Vir, Domžale, osebno izkaznico, št.
001557794. gnb-296470
Stopar Bogomila, Gasilska cesta 50, Loka
pri Mengšu, Mengeš, osebno izkaznico, št.
001106598. gng-296465
Šebenik Matic, Gmajna 54, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 002032881.
gnm-296434
Škerlj Primož, Komen 6/b, Komen,
osebno
izkaznico,
št.
001386830.
gnt-296502
Švigelj Katja, Ratež 63, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001728724.
gns-296503
Tič Nuška, Metelkova ulica 3, Vir,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001527850.
gnf-296466
Tomažič Smiljan, Gunduličeva ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000182412.
gny-296447
Tomažič Smiljan, Gunduličeva ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002067080.
gnw-296449
Tomše Barbara, Kraška vas 2, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
002077346.
gnx-296423
Trontelj Alojz, Drska 16, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001179287.
gnw-296474
Uršič Darja, Kajuhova ulica 7, Senovo,
osebno
izkaznico,
št.
001934232.
gnn-296483
Vintar Bernarda, Ulica 21. oktobra 4/a,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 000338899.
gnc-296419
Virc Renata, Gorenje Kamenje 6, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002235235.
gnq-296480
Vratar Slavko, Pameče 149, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000406990.
gnw-296574
Zimšek Anton, Novi dom 57, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
002286243.
gnm-296509
Zupančič Jože, Veliko Mraševo 4,
Krško, osebno izkaznico, št. 001407640.
gnr-296479
Žurej Anton, Prevalje 6 A, Lukovica,
osebno
izkaznico,
št.
000398187.
gnn-296462
Žvikart Sanja, Pot v Lešje 7, Vojnik,
osebno
izkaznico,
št.
001958004.
gnm-296459
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Vozniška dovoljenja preklicujejo
Biderman Žanet, Šarhova ulica 15,
Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H in A – 50km/h, št. S 2156578, izdala
UE Slovenska Bistrica. gni-296513
Božič Darij, Jagodje 029 A, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H, št.
SI 000054607, izdala UE Izola. gnj-296412
Cipot Milan, Kupšinci 065, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 000938310, izdala UE Murska
Sobota. gnk-296411
Damjan Ahej, Podvelka 36, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003525165, reg. št. 12852, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnn-296408
Dornik
Simona,
Knezdol
6/a, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 002199571, izdala UE Trbovlje.
gnl-296510
Drofenik Andreja, Na grivi 53, Dragomer,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 001387144, izdala UE
Vrhnika. gnr-296429
Fink Anja, Obrh 015, Dolenjske Toplice,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003150181, reg. št. 47976, izdala UE
Novo mesto. gnf-296416
Gantar Kristjan, Kovačev Rovt 028, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 000861516, izdala UE Idrija. gnt-296452
Grašič Manca, Ulica Franca Barleta 019,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. B, F, G, H, št. S 000360572, reg. št.
16778, izdala UE Kranj. gns-296403
Hozjan Robert, Kneža 8 b, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1669330, izdala UE Tolmin. gnu-296401
Hrovat Anja, Mlaka pri Kočevju 23,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003147944, reg. št. 15356, izdala UE
Kočevje. gnm-296409
Jerman Milan, Breg pri Kočevju 058,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003077531, reg. št. 2162, izdala UE
Kočevje. gnd-296418
Joh Branka, Ločka cesta 57, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, reg. št.
12388. gnd-296493
Jošt Aleš, Cesta 1. maja 086,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003028772, izdala UE Jesenice.
gnh-296389
Karadžić Dejan, Cesta maršala Tita 015,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000961926, izdala UE Jesenice.
gng-296390
Kastelic Ana, Vrhpolje 031, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003167441, izdala UE Sežana.
gne-296392
Kazić Sanel, Nova ulica 6, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. SI 104624, izdala UE Koper.
gnc-296369
Levašič Sanja, Arbajterjeva 9, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1444876, izdala UE Ptuj. gnk-296486
Majerle Tadej, Šeškova ulica 017,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 002070223, reg. št. 14564, izdala
UE Kočevje. gne-296417
Mesec Stanko, Šutna 043 A, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE, F,
G, H, št. S 002121412, reg. št. 22228, izdala
UE Kranj. gnq-296405

Novak Sergij, Dolinska cesta 034 D,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. A, B, C, G, H, št. SI 000102226, izdala
UE Koper. gnb-296395
Pajić Adem, Cesta 1. maja 034,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001412592, izdala UE Jesenice.
gnf-296391
Panić Vladimir, Dolinska cesta 003 D,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. SI 000062868, izdala UE
Koper. gnz-296396
Pernuš Marija, Kosarjeva ulica 037 E,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003098563, reg. št. 17297, izdala UE
Maribor. gnx-296398
Petrovič Pražnikar Petra, Parižlje 51/a,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1400791, izdala UE Žalec. gnj-296512
Pevec Aleš, Gažon 64, Šmarje, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. SI 000051510,
izdala UE Izola. gnh-296414
Prestor David, Pipanova cesta 020,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003527658, reg. št. 42165, izdala UE
Kranj. gnp-296406
Saje Simona, Češence 013, Mirna
Peč, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002236246, reg. št. 46326, izdala UE
Novo mesto. gnx-296402
Skubic Helena, Brniška cesta 037,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 001707288, reg. št. 121041, izdala UE
Ljubljana. gnw-296399
Tement Rok, Podbrežje 46, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 883759, izdala UE Ptuj. gnd-296593
Trošt Marija, Budanje 6 M., Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1844541, reg. št. 5284, izdala UE
Ajdovščina. gnl-296410
Udir Ferdinand, Kamna Gorica 064,
Kamna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B,
BE, C, CE, F, G, H, št. S 003512209, izdala
UE Radovljica. gnc-296394
Udovč Franc, Žvarulje 010, Izlake,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002104156, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnd-296393
Zupančič Rozalija, Pintarjeva cesta
047 A, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 001714318, izdala UE
Zagorje ob Savi. gny-296397
Žerovnik Mateja, Zlatnarjeva pot 010,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001512116, reg. št. 54501, izdala UE
Kranj. gno-296407

Zavarovalne police preklicujejo
Bosilj Albina, Topovlje 3/a, Braslovče,
zavarovalno polico, št. 50500030604,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje.
gnw-296599

Spričevala preklicujejo
Bavdaž Tomaž Andrej, Glavarjeva ulica
47, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1991 in
1992. gnz-296546
Berdajs Klemen, Perovo 48, Grosuplje,
spričevalo 7. razreda OŠ Luisa Adamiča
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v Grosupljem, izdano leta 2006.
gnx-296373
Bohnec Jerca, Prešernova 11, Trzin,
spričevalo 7. razreda OŠ Trzin, izdano leta
2006. gnr-296529
Bolka Gregor, Trilerjeva 17, Medvode,
spričevalo 7. razreda OŠ Preska, izdano
leta 2006. gns-296578
Božič Alenka, Zgornje Pirniče 2/f,
Ljubljana-Šentvid, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Šentvid, izdano leta 1980 in 1981.
gnv-296525
Božič Darijo, Ob progi 14, Izola – Isola,
diplomo SPPŠ Portorož, izdano leta 1991.
gnd-296543
Božič David, Zgornje Pirniče 2/f, LjubljanaŠentvid, indeks, št. 50200476, izdala
Teološka fakulteta v Ljubljani. gnu-296526
Bradač Nik, Luče 44, Grosuplje,
spričevalo 8. razreda OŠ Milana Jarca v
Ljubljani, izdano leta 2007. gng-296590
Bricelj Anja, Vino 35, Grosuplje,
spričevalo 8. razreda OŠ Škofljica, izdano
leta 2008. gnk-296511
Brinjevec Nataša, Podkraj 8, Zagorje ob
Savi, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole v Kranju – tekstilni konfekcijsi
tehnik, izdano leta 1989, izdano na ime
Resnik Nataša. gnh-296514
Butina Maša, Stara cesta 14, Dobrova,
indeks, št. 41043533, izdala Fakulteta za
organizacijske vede v Kranju. gnz-296521
Celestina Viljem, Na Dobravi 2, Litija,
spričevalo o zaključnem izpitu Zavoda za
izobraževanje in kulturo Litija – Ljudska
univerza – trgovec prodajalec, izdano leta
2000. gny-296547
Cizej Maša, Cesta dveh cesarjev 375,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Vič,
izdano leta 2006. gni-296588
Cupin Helena, Bevkova 7, Ankaran
– Ankarano, spričevalo 7. razreda OŠ
Antona Ukmarja Koper, izdano leta 2006.
gnc-296594
Čečkova Ekaterina, Čučkova ulica 9,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Vič,
izdano leta 2006 in 2007. gnf-296420
Demirović Danijel, Pot na Rakovo jelšo
315, Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda
OŠ Livada, izdano leta 2006 in 2007.
gnr-296579
Du Swami Inan Sven, Herbesteinova
ulica 14, Ljubljana, spričevalo 7. razreda
OŠ dr. Vita Kraigherja v Ljubljani, izdano leta
2006. gnm-296388
Dumbović Matjaž, Jurčkova cesta 50,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Oskarja
Kovačiča Ljubljana, izdano leta 2007.
gnx-296548
Eržen Amanda, Trg sv. Jerneja 2,
Kočevje, maturitetno spričevalo Aškerčeve
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnl-296560
Eržen Nina, Zoisova 16, Kranj, spričevalo
7. razreda OŠ Simona Jenka Kranj.
gnf-296591
Femc Sandi, Gradišče 2, Primskovo,
indeks, št. 23030524, izdala Fakulteta za
strojništvo. gnc-296544
Flis Maja, Srednja ulica 16, Škofljica,
spričevalo 7. razreda OŠ Škofljica, izdano
leta 2006. gng-296415
Gospeti Katja, Brodarska 7, Litija,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Litija, izdano
leta 2006 in 2007. gnx-296448
Herič Jožef, Kamniška cesta 13,
Radomlje, indeks, št. 12110105145, Višja
strokovna šola Velenje. gnh-296589

Stran

2242 /

Št.

59 / 13. 6. 2008

Horvat Katja, Juršinci 19/a, Juršinci,
spričevalo 7. razreda OŠ Juršinci, izdano
leta 2006. gnh-296368
Hribar Aljaž, M. Reka 65, Prebold,
spričevalo 7. razreda OŠ Prebold.
gnt-296552
Ikič Josip, Cesta na Drenik 52, Škofljica,
spričevalo 8. razreda OŠ Škofljica, izdano
leta 2007. gnx-296523
Janjilović Monika, Ob Farjevcu 15,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Oskarja Kovačiča Ljubljana, izdano leta
2006 in 2007. gni-296563
Jenko Magdalena, Stiška vas 2, Cerklje
na Gorenjskem, diplomo Srednje tekstilne in
obutvene šole v Kranju, izdano leta 1984, na
ime Tišler Magdalena. gnn-296558
Jevšek Anita, Dolenji Globodol 15/a,
Mirna Peč, diplomo Srednje šole tehnične
in zdravstvene usmeritve Novo mesto,
izdano leta 1988, na ime Lončarič Anita.
gny-296572
Kemperl Alen, Pot na zali Rovt 9,
Tržič, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 2007. gnz-296596
Kos Dejan, Vrba 1, Dobrna, spričevalo
7. razreda OŠ Dobrna, izdano leta 2006.
gnj-296562
Kovač Gašper, Cesta na Štibuhu 7,
Slovenj Gradec, spričevalo 8. razreda
prve OŠ Slovenj Gradec – devetletka.
gni-296363
Kovačič Domen, Bevke 36, Log pri
Brezovici, spričevalo 9. razreda OŠ Ivana
Cankarja, izdano leta 2007. gnn-296533
Kozole Klavdija, Pod Vrtačo 9, Sevnica,
spričevalo 7. razreda OŠ Sava Kladnika
Sevnica, izdano leta 2006. gnc-296494
Krašovec Tina, Vodnikova ulica 7,
Mengeš, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani,
izdano leta 1997. gno-296432
Kutija Ankica, Cesta oktobrskih žrtev 8,
Šentjernej, spričevalo o končani OŠ, št. del.
256/79-81 z dne 16. 6. 1981. gnz-296371
Kysselef Tjaša, Kogojeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ
Valentina Vodnika v Ljubljani, izdano leta
2006. gnm-296534
Lah Martin, Naraplje 12, Majšperk,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ptuj,
izdano leta 2002. gny-296597
Lamut Darja, Cankarjeva 2, Črnomelj,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Novo
mesto – smer trgovec, izdano leta 2006.
gnm-296517
Lesar Urška, Za mostec 15, Sodražica,
spričevalo 8. razreda OŠ dr. Ivana Prijatlja
Sodražica – devetletka, izdano leta 2007.
gnv-296550
Lozić Admir, Rudarska ulica 9,
Idrija, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2005 in 2006. gns-296528
Lubej Aleš, Rasbergeerjeva 20, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje elektrotehniške
in računalniške šole Maribor, izdano šolsko
leto 1992/1993. gnk-296361
Majstorivić Sara, Gornji Rudnik 75,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Trnovo,
izdano leta 2006. gno-296582
Makovec Karin, Velika Ligojna 44,
Vrhnika, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Antona Martina Slomška Vrhnika, izdano
leta 2006 in 2007. gnw-296499
Marinčič Primož, Pot na črno 28, Vodice,
spričevalo 7. razreda OŠ Vodice, izdano leta
2006. gnp-296556
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Markovič Branko, Škamevec 4, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 3. letnika Poklicne
kovinarske in elektro šole v Ljubljani, izdano
leta 1976, 1977 in 1978. gnb-296545
Mencinger Monika, Babškova pot
28, Škofljica, spričevalo 7. in 8. razred
OŠ Škofljica, izdano leta 2006 in 2007.
gnm-296584
Mrzel Nataša, Teslova 1, Ljubljana,
indeks, št. 18060156, izdala FF v Ljubljani.
gnj-296437
Nebec Luka, Orle 10, Škofljica, spričevalo
7. in 8. razreda OŠ Škofljica, izdano leta
2006 in 2007. gnw-296549
Nograšek Mirjana, Janeza Puharja 8,
Kranj, diplomo Srednje šole ekonomske in
družboslovne usmeritve Kranj, izdana leta
1989, na ime Guštin Mirjana. gnm-296359
Oblak Sebastjan, Ulica Lovra Klemenčiča
4, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ
Trnovo, izdano leta 2006. gnn-296383
Omejec Karmen, Stična 91/c, Ivančna
Gorica, spričevalo 7. razreda OŠ Stična,
izdano leta 2006. gne-296492
Opeka Tina, Kolodvorska ulica 9,
Ribnica, indeks, št. 21016610, izdala FDV
v Ljubljani. gnv-296375
Orožen Blaž, Maroltova 11, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Milana Šušteršiča
v Ljubljani, izdano leta 2006. gnq-296530
Pavletič Kaja, Svetčeva 8, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Majde Vrhovnik
Ljubljana, izdano leta 2007. gnh-296564
Perčič Tanja, Prebačevo 49, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
v Kranju. gno-296557
Peterlin Neja, Ul. bratov Jakopičev 3,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Vič,
izdano leta 2006. gng-296565
Petrić Aleksander, Ljubljanska cesta 82,
Šmarje-Sap, spričevalo 7. razreda OŠ Luisa
Adamiča, podružnica šole Šmarje Sap,
izdano leta 2006. gnk-296586
Podgoršek Matic, Pijovci 44/a, Šmarje
pri Jelšah, spričevalo OŠ Šmarje pri Jelšah,
izdano leta 2007. gnv-296600
Podržaj Tjaša, Gubčeva 9, Trebnje,
indeks, št. 20040311, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani. gnb-296595
Potočnik Lena, Celjska cesta 10/a,
Slovenj Gradec, indeks, št. 18001380, izdala
FF v Ljubljani. gnu-296576
Praprotnik Janez, Črnivec 24/a, Brezje,
obvestilo o uspehu 2. letnika, št. III-GT/419
– gostinski tehnik, šolsko leto 2002/2003.
gnh-296489
Retar Maša, Kidričeva ulica 4, Ilirska
Bistrica, spričevalo 7. razreda OŠ Oskarja
Kovačiča v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnb-296445
Saje Slavko, Zaboršt 13, Bučka,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehnične
strojne šole v Novem mestu, št. 62/83.
gnt-296377
Simčič Lea, Cankarjeva 78, Nova Gorica,
indeks, št. 18071128, izdala FF v Ljubljani.
gny-296522
Sterle Rok, Vojkova cesta 91, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Milana Šušteršiča
v Ljubljani, izdano leta 2006. gny-296372
Svetelj Jure, Vodiška 41, Vodice,
spričevalo 7. razreda OŠ Vodice, izdano
leta 2006. gnb-296570
Šenica Petra, Kamnoseška 7, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ dr. Božidarja Jakca
Ljubljana, izdano leta 2007. gnj-296362
Šest Saša, Zadružna ulica 28, Komenda,
diplomo Srednje gradbene šole v Ljubljani,
izdana leta 1991. gnl-296585

Školc Gašper, Stara Vrhnika 156,
Vrhnika, spričevalo 7. razreda OŠ Antona
Martina Slomška Vrhnika, izdano leta 2006.
gnx-296598
Štirn Jure, Podrečje 60, Domžale,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdano leta 2007. gnk-296561
Šučur
Dragan,
Sp.
Negonje
11/c, Rogaška Slatina, indeks, št. 93523009,
izdala Fakulteta za gradbeništvo Maribor.
gnx-296573
Tavčar Mateja, Zaboršt pri Dolu 30,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana – smer
kuhar, izdano leta 1990, izdano na ime
Rabguza Mateja. gns-296378
Tekić Saša, Ižanska cesta 442/r, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Prule, izdano
leta 2006 in 2007. gnw-296524
Tiganj Sead, Ulica Matije Blejca 10,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1992. gnp-296506
Učakar Uroš, Kvedrova 3, Ptuj, spričevalo
OŠ Mladika, izdano leta 2007. gni-296488
Vodlan Kristina, Bizoviška cesta 24,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2005. gnf-296491
Wernig Kaja, Žabnica 44, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Prule – devetletka,
izdano leta 2007. gnd-296443
Zavodnik Srečko, Ulica 6. junija 19,
Ivančna Gorica, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo od 1. do 3. letnika
Izobraževalnega centra Litostroj, izdano leta
1980 do 1982. gnf-296366
Zupančič Gašper, Kotnikova 32,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Vič,
izdano leta 2007. gnq-296580
Žigon Dolinar Matic, Slovenčeva ulica
147, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ
Danile Kumar v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnc-296569
Žnidaršič Žan, Mlakarjeva ulica 20, Kranj,
spričevalo 7. razreda OŠ Simona Jenka v
Kranju, izdano leta 2006. gny-296497

Drugo preklicujejo
Abdi Gazmend, Frankovo naselje 42,
Škofja Loka, delovno knjižico. gnj-296587
Ačimović Dušan, Sp. Škofije 206,
Škofije, obrtno dovoljenje, št. 017515/2123/00-27/1995, izdano dne 6. 3. 1995.
gns-296553
ARB Transporti d.o.o., Ljubljanska
c. 12/d, Trzin, licenco za vozilo z reg. št.
LJ 99-4LH, izdana pti GZS, Dimičeva 9.
Ljubljana. gnp-296581
Bartelj Jaša, Gotna vas 45, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 63040005, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnq-296380
Bedekovič Fredi, Kocbekova pot 10,
Benedikt, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500003584000, izdal Cetis Celje.
gnf-296566
Birjukov Predrag, Kocbekova pot 10,
Benedikt, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500004943002, izdana pri Cetis d.d.
Celje. gnl-296360
Bot Štefan, Dolnji Lakoš, Glavna ulica
63, Lendava – Lendva, delovno knjižico,
zap. št. 5513, ser. št. 841765, izdala UE
Lendava. gnb-296495
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Erklavec Darja, Štebijeva 16, Ljubljana,
vozno karto, št. 2029 – 100% popust, izdal
LPP. gnb-296520
Eržen Sebastjan, Kidričeva cesta
37/a, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št.
19985577, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gne-296542
Fink Anja, Obrh 15, Dolenjske Toplice,
študentsko izkaznico, št. 18070664, izdala
FF v Ljubljani. gnk-296386
Flis Tjaša, Srednja ulica 16, Škofljica,
vozno karto, št. 00452, izdal Veolia transport.
gnc-296519
Frikus d.o.o., Vojkovo nabrežje 32, Koper
– Capodistria, licenco v cestnem prometu za
vozilo z reg. št. KP 63-17T. gnz-296496
Gerič Miroslav, Zbigovci 3, Gornja
Radgona, delovno knjižico. gnj-296487
Globus Mednarodna špedicija d.o.o.,
Drašiči 8, Metlika, dovolilnico za Rusijo, št.
0441673. gne-296567
GM Kuselj – Gradbena mehanizacija
s.p., Draga pri Šentrupertu 31/a, Šentrupert,
izvod licence skupnosti, št. 004956, za
vozilo Iveco Eurotrakker MP 340E, reg. št.
NM F3-870, izdano pri OZS dne 12. 4. 2005.
gnd-296518
Habjan Blaž, Kolodvorska cesta 2,
Mengeš, delovno knjižico. gnr-296554
Horvat Vera, Glinek 4/h, Škofljica, študentsko izkaznico, št. 06201063, izdala Fakulteta
za socialno delo v Ljubljani. gng-296365
Jambrovič Ervin s.p. Avtoprevozništvo,
Gaberke 303, Šoštanj, izvod licence
skupnosti št. 005244, za vozilo Volvo
FH 16550 T 4X2, reg. oznaka CE A2-51L,
izdan pri OZS 5. 4. 2007, z veljavnostjo do
30. 5. 2010. gnu-296551
Jezernik Kaja, Vešenik 21/d, Slovenske
Konjice, študentsko izkaznico, št. 32050101,
izdala NTF – grafična tehnologija.
gnk-296536
Kavčič Mojca, Gregorčeva 37, Dolenjske
Toplice, študentsko izkaznico, št. 01003459,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnu-296559
Klenar Tadeja, Slanjak 25, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 30014490, izdala
FKKT v Ljubljani. gnr-296379
Koblar Damijan s.p., Suha 36, Škofja Loka,
Belorusko dovolilnico, št. 1825576 in dovolilnico za Rusijo, št. 429435. gnp-296381

Kolbe Milan, Zalog pri Škofljici 14, Škofljica,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-02960-0/01. gng-296540
Kolbe Milan, Zalog pri Škofljici 14,
Škofljica, potrdilo za VHF postajo, št.
02/09-347/02. gnf-296541
Koprol Tomaž, Auber 27, Sežana,
delovno knjižico. gne-296367
Kozan Jože s.p. Elizabeta transport,
Pribinci 2, Adlešiči, delovno dovoljenje, št.
442-243/2008-0800-0831, za tujca Agić
Samirja, izdano 15. 2. 2008. gnh-296364
Krašek Andrej, Čufarjeva 3, Ljubljana,
odvetniško izkaznico, št. 546/04 z dne 22. 6.
2004. gnu-296376
Lavtar Sandi, Polje 17, Bled, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-3519/00-99. gnt-296527
Ledinek Janja, Jelovškova ulica 11,
Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 01001422,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gns-296532
Maksuti d.o.o., Dunajska cesta 210, Ljubljana, dovoljenje za delo, na ime Rama Bashkim, št del. dov. 99289965628. gng-296515
Mavrič Franc, Čevljarska 2, Koper –
Capodistria, dvojnik potrdila o opravljenem
preizkusu znanja za upravljanje čolna,
št. 02/13-2902-00/96 z dne 5. 6. 1996.
gnq-296555
Mević Jasmin, Kajuhova 12, Lendava
– Lendva, delovno knjižico. gnm-296384
Petan Zvonko, Podgora 40, Straža,
študentsko izkaznico, št. 19929045,
Ekonomska fakulteta. gno-296382
Pomol D d.o.o., Vojkovo nabrežje 3,
Koper – Capodistria, obrtno dovoljenje,
št. 079699/3567/01-27/2004, izdano dne
21. 10. 2004. gne-296592
Rejc Gregor, Oševljek 19/a, Renče,
študentsko izkaznico, št. 63070238, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnt-296577
Rodošek Robert, Čermožiše 74/a,
Žetale, delovno knjižico. gnb-296370
Sedej Andrejka, Šolska ulica 4, Spodnja
Idrija, študentsko izkaznico, št. 02097214,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnp-296531
Senčur Jan, Stražarjeva 40, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ljubljana
– Šiška. gnn-296583
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Sidar Peter, Troblje 22, Slovenj Gradec,
delovno knjižico. gnh-296539
Sobočan Brigita, Sketova ulica 1,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
01004766, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnx-296498
Škrinjar Anton s.p. – avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, dovolilnico za Belorusijo,
št. 0158831. gnd-296568
Šober Romi, Nasipna ulica 69/b, Maribor,
vpisni list za čoln, št. 01-03-843/1-2002, izdan
4. 7. 2007, reg. št. IZ-2169. gnj-296387
Transport Peklaj – A.S. d.o.o., Dunajska
cesta 117, Ljubljana, dovolilnico za Hrvaško
– tretje države, država ID 191, dovolilnica ID
11, pod serijsko številko 0002726, za vozilo
z reg. št. LJ TPAS07. gnw-296374
Turk Stanislav, Gorenji Maharovec
13, Šentjernej, vpisni list za čoln, št.
3734-7-273/2006, št. dokumenta SI 11875.
gnl-296485
Udovič Jure, Jevnica 52, Kresnice,
potrdilo za preizkus znanja za usposobljenost
za voditelja čolnov, št. 02/13-1720-00/95,
izdano pri Uradu za pomorstvo Koper.
gnz-296500
Verč Jure, Ulica bratov Kotar 4, Trzin,
vpisni list za čoln, št. 3734-7-265-2007
z dne 17. 7. 2007, ser. št. SI 14699.
gns-296428
Vrh Marjana, Dolnji Zemon 83, Ilirska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 21050829,
izdala FDV v Ljubljani. gnf-296516
Zera Andrijano, Stantetova 16, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 26105663, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnj-296537
Zorec Rok, Chengdujska 12, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41030255,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gni-296413
Žgajnar Nina, Male Lašče 89, Velike
Lašče, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojitelska šola v Ljubljani. gnz-296571
Župan Blaž, Dolenje Vrhpolje 9,
Šentjernej, študentsko izkaznico, št.
23060409, izdala Fakulteta za strojništvo v
Ljubljani. gnl-296385
Žvab Dejan, Obala 109, Portorož –
Portorose, pooblastilo o usposobljenosti
za požarno varnost, št. AA 000303.
gnm-296538
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Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2167
2195
2201
2204
2210
2211
2212
2212
2212
2226
2228
2230
2230
2234
2234
2238
2238
2239
2239
2239
2240
2240
2240
2241
2241
2241
2242
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