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Javni razpisi
Št. 3/03-014-2/2008
Ob-5528/08
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5), Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 UPB2 ter 25/08)
in Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št.
99/99, 39/00, 36/01 in 77/06), Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva
1. Koncedent: Občina Vrhnika, Tržaška
cesta 1, 1360 Vrhnika.
2. Predmet koncesije: izvajanje predšolske vzgoje in varstva v okviru programa,
sprejetega za javne vrtce za otroke prve in
druge starostne skupine.
3. Območje izvajanja koncesije: območje
Občine Vrhnika.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat (zasebni vrtec ali zasebnik) za opravljanje dejavnosti:
a) da ima veljavno dovoljenje Ministrstva
za šolstvo in šport Republike Slovenije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, odločba MŠŠ o vpisu
v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja,
b) da razpolaga z ustreznimi strokovnimi
delavci, ki imajo predpisano izobrazbo ter
ustreznimi poslovnimi prostori ter opremo, ki
ustrezajo normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca,
c) da bo izvajal izključno javno veljaven
program za predšolske otroke, ki ga sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje – dokazilo: pozitivno
mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
d) da ima poslovni načrt in letni delovni
načrt,
e) da bo izvajal najmanj 9-urni dnevni
program, glede na potrebe pretežnega dela
uporabnikov,
f) da bo opravljal dejavnost za ceno programa, kot jo določa občinski svet.

5. Obseg koncesije: koncesija se bo podelila za 3 oddelke prve in 1 druge starostne
skupine.
6. Trajanje koncesije: koncesija se bo
podelila za nedoločen čas, s pričetkom izvajanja programa s 1. 9. 2008.
7. Ugotavljanje usposobljenosti kandidata: prijavi morajo biti priloženi vsi izpolnjeni
obrazci in vsa zahtevana dokazila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
8. Naslov službe in osebe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, tel.
01/750-54-21.
9. Datum in ura ter kraj predložitve ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do
11. 8. 2008 do 11. ure, na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine
Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (I.
nadstropje).
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti ter imeti na prvi strani oznako »Ne
odpiraj – koncesija vrtec« in navedenega
naslovnika, na zadnji strani pa pošiljatelja
ponudbe.
10. Merila za izbor (ocenitev ponudbe):
– lokacija vrtca: 20 točk,
– ocena objekta, prostora in opreme: 30
točk,
– rok pričetka izvajanja javne službe: 50
točk.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 11. 8. 2008 ob 12. uri,
v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška cesta
1, 1360 Vrhnika.
12. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri: najkasneje v roku 15 dni od
datuma odpiranja ponudb
13. Navedba organa, ki bo opravil izbor:
tričlanska strokovna komisija.
14. Navedba organa, ki je pooblaščen
za sklenitev koncesijske pogodbe: župan
Občine Vrhnika.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2008.
Občina Vrhnika
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Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Ob-5542/08
Na podlagi 8. člena Statuta družbe Kompas d.d. uprava družbe sklicuje
skupščino delničarjev
delniške družbe Kompas d.d.,
ki bo v ponedeljek, 17. 7. 2008, ob 10. uri,
na sedežu družbe, Pražakova 4, Ljubljana,
soba 602/VI. nadstropje.
Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
prisotna notarka Nada Kumar, ki bo sestavila zapisnik.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Sprejem letnega poročila družbe Kompas d.d. za leto 2007.
4. Uporaba bilančnega dobička.
5. Imenovanje revizorja.
6. Predstavitev Elaborata Divizija turizem
in dokapitalizacija Kompas d.d. kot nosilca
divizije.
7. Dokapitalizacija Kompas d.d. kot nosilca procesa formiranja Divizije Turizem.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki
bo sestavila zapisnik.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvolijo se delovna telesa. Za
predsednika in dva preštevalca glasov se
izvolijo osebe po predlogu uprave oziroma
delničarjev na skupščini.
3. Sprejem letnega poročila družbe Kompas d.d. za leto 2007.
Predlog sklepa:
– Ugotovi se, da sta uprava in nadzorni
svet v skladu s prvim in drugim odstavkom
člena 293 in členom 282 ZGD – 1 prepustila
odločanje o sprejemu letnega poročila za
poslovno leto 2007 skupščini družbe.
– Skupščina delničarjev sprejme letno
poročilo Kompas d.d. za leto 2007.
4. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Skupščina se je seznanila s pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu
ZGD-1.
Na podlagi sprejetega letnega poročila se bilančni dobiček družbe, ki znaša po
stanju na dan 31. 12. 2007 1.713.858 EUR
uporabi tako, da ostane v celoti nerazporejen.
Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2007.
Nadzornemu svetu se po predlogu uprave izplača nagrada 40.000,00 EUR bruto.
Za vir izplačila nagrade nadzornemu svetu
se uporabi preneseni čisti dobiček preteklih let.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto 2008 se ime-

nuje revizijska družba ABC Revizija d.o.o.,
Ljubljana.
6. Predstavitev Elaborata Divizija turizem
in dokapitalizacija Kompas d.d. kot nosilca
divizije.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z elaboratom Divizije turizem in dokapitalizacije Kompas d.d. kot nosilca divizije ter
predpostavkami za izvedbo načrtovane formacije Divizije kot celovitim načrtovanim
programom reorganizacije družbe.
7. Dokapitalizacija Kompas d.d. kot nosilca procesa formiranja Divizije Turizem.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe Kompas, trgovsko podjetje, d.d., Pražakova 4, Ljubljana
sedaj znaša 1.301.819,40 EUR in je razdeljen na 77.992 delnic.
Za povečanje osnovnega kapitala se
izda 125.000 navadnih (rednih) imenskih
kosovnih delnic. Skupno število novo izdanih delnic se poveča v enakem razmerju kot
osnovni kapital, tako da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala razdeljen na 202.992 kosovnih
delnic.
Novo izdane delnice se vplačujejo v znesku 80 EUR po delnici, tako da znaša skupna vrednost dokapitalizacije 10.000.000,00
EUR. Na osnovni kapital se prenese za
16,69 EUR po delnici kar znaša na novo
vplačane delnice 2.086.250 EUR tako
da se obstoječi osnovni kapital dvigne iz
1.301.819,40 EUR na znesek 3.388.069,40
EUR presežek zneska dokapitalizacije v višini 7.913.750,00 EUR pa se prenese na
kapitalske rezerve.
Vse novo izdane kosovne delnice dajejo
njihovim imetnikom upravičenja in pravice,
ki so enaka kot upravičenja in pravice že
obstoječih delnic.
Glede načina in pogojev prenosa novo
izdanih delnic se uporabljajo določila statuta družbe.
V skladu s Statutom družbe imajo dosedanji delničarji, ki so 3 dni pred zasedanjem
skupščine vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana,
prednostno pravico v sorazmerju s svojimi
deleži v osnovnem kapitalu družbe. Rok za
uveljavitev te pravice je od 18. 7. 2008 do
14. 8. 2008.
V primeru, da vsi obstoječi delničarji
prednostne pravice ne bodo izkoristili v celoti, bo družba neprodane delnice iz prvega kroga prodala ostalim zainteresiranim
delničarjem v sorazmerju z njihovimi deleži
v osnovnem kapitalu družbe (drugi krog).
Vpis novih delnic se izvede na banki
družbe Kompas d.d. za prvi krog od 18. 7.
2008 do 14. 8. 2008. Vpis novih delnic družbe Kompas d.d. za drugi krog se izvede od
15. 8. 2008 do 15. 9. 2008. Delnice nove
emisije bodo vpisniki vplačali v ustreznem
sorazmerju vpisanih delnic, tako da se vsaka
kosovna delnica vplača po ceni 80 EUR.
Uspešnost povečanja osnovnega kapitala: povečanje osnovnega kapitala je uspešno, če so vplačane vse razpisane delnice.
Način vpisa in vplačila delnic bo potekalo
na sedežu družbe in z vplačilom na tran-

sakcijski račun družbe najkasneje naslednji
delovni dan po vpisu.
Delnice se vplačajo v celoti v denarju,
v polnem emisijskem znesku.
V primeru neizdaje delnic zaradi neuspešnega vplačila, se bodo vplačila izplačala
najkasneje v osmih delovnih dneh po končanem drugem krogu prodaje.
Delnice bodo razdeljene in izročene skladno s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani obliki.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s sklepom skupščine o povečanju osnovnega kapitala, in sicer tako, da
bo možno vpisati v sodni register povečanje
osnovnega kapitala glede na dejansko vplačano število dokapitalizacijskih delnic.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD
– Centralno klirinško depotni družbi, d.d.
Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD – Centralno klirinško depotni družbi,
d.d. Ljubljana.
Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo
v rokih, ki so določeni s tem sklepom vpisane in vplačane vse delnice nove emisije. Kolikor ta prag povečanja osnovnega kapitala
z novimi denarnimi vložki ne bo dosežen, bo
uprava družbe najpozneje 19. 9. 2008 sprejela sklep o ugotovitvi, da izdaja delnic ni
uspela. Denarne zneske eventualnih vplačil
bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 dni od
ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.
8. Normativno usklajevanje statuta.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe, da ustrezno spremeni statut družbe tako da ustreza veljavni
standardni klasifikaciji dejavnosti.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini prijaviti svojo
udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred
skupščino.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine, in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti
dan in na istem kraju eno uro kasneje z istim
dnevnim redom in predlogi sklepov.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe vsak delavnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine. V gradivu
se nahaja letno poslovno poročilo Kompas
d.d. za leto 2007.
Uprava Kompas d.d.
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Razširitve dnevnih redov
Ob-5625/08
Na podlagi zahteve delničarja Vlade Republike Slovenije, ki ima v lasti 9.883.123
delnic Nove KBM d.d., kar predstavlja
42,31% delež vseh izdanih delnic banke,
se na podlagi 298. člena ZGD-1, na dnevni
red 17. skupščine družbe Nova KBM d.d.,
ki bo dne 8. julija 2008 ob 13. uri v dvorani
Turner Hotela Habakuk v Mariboru, uvrsti
dodatna točka, ki glasi:
7. Volitve članov nadzornega sveta
s predlogom sklepa, ki se glasi:
Skupščina družbe kot člana nadzornega
sveta Nove kBM d.d. razrešuje: Stanislava
Lesjaka.
Skupščina v nadzorni svet Nove KBM
d.d. za mandatno obdobje štirih let imenuje:
dr. Petra Glaviča.
Uprava Nove KBM d.d.
Matjaž Kovačič
predsednik
Manja Skernišak
članica
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Preklici
Osebne izkaznice preklicujejo
Hočevar Dejan, Brezova reber pri
Dvoru 8, Žužemberk, osebno izkaznico, št.
002027667. gnm-296609

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Alijagić Suad, Zaloška cesta 076,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
C, D1, D, G, H, št. S 001587092, reg. št.
22930, izdala UE Ljubljana. gnp-296656
Bytyqi Esat, Erjavčeva ulica 9, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. A1, A,
B, BE, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H,
št. S 003204235, izdala UE Nova gorica.
gnk-296611
Kokoravec Rok, Grgar 64/b, Grgar,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, G,
H, št. S 001409608, izdala UE Nova Gorica.
gnl-296610
Košnjek Martina, Pot v Drago 015, Ig,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H vozi z
očali, št. S 001993801, reg. št. 198056,
izdala UE Ljubljana. gnj-296662
Lisjak Crnek Obrad, Hotimirova ulica
011, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003170448, reg. št. 266742,
izdala UE Ljubljana. gnn-296658
Marjanović Nenad, Ulica Hermana
Potočnika
033,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 002081178,
reg. št. 132880, izdala UE Ljubljana.
gnk-296661
Peter Matic, Dol pod Gojko 029,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003160749, reg. št. 57861, izdala UE
Celje. gnc-296669
Prešeren Urša, Draveljska ulica 046,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001455558, reg. št. 222304, izdala UE
Ljubljana. gne-296667
Rebolj Tanja, Linhartova cesta 017,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003190235, reg. št. 214309, izdala UE
Ljubljana. gni-296663
Ševerkar Bogomil, Zapuška cesta 065,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 001965082. gng-296665
Škoda Ciril, Zelenova ulica 016,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000043252, reg. št. 9805, izdala UE
Ljubljana. gnd-296668
Topolić Slavica, Podjunska ulica 021,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001710023, reg. št. 185835, izdala UE
Ljubljana. gnh-296664
Trishina Irina, Staretova ulica 026,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003208542, reg. št. 275565, izdala UE
Ljubljana. gno-296657
Tržan Bojan, Šmiklavž pri Škofji vasi 002
C, Celje, vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B,
BE, C, CE, G, H, št. S 003198371, reg. št.
35716, izdala UE Celje. gnb-296670
Virant Brigitte Agathe, V Murglah 086,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,

št. S 001286117, reg. št. 228241, izdala UE
Ljubljana. gnm-296659
Žugič Luka, Lavričeva ulica 009,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001795012, reg. št. 259835, izdala UE
Ljubljana. gnf-296666

Zavarovalne police preklicujejo
Čefarin Ivan, Pot čez gmajno 76,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 445192,
izdala zavarovalnica Tilia Novo mesto.
gnd-296643

Spričevala preklicujejo
Abramović Kristjan, Matije Tomca
2, Domžale, spričevalo 8. razreda OŠ
Domžale, št. 820/2007, izdano leta 2007.
gnl-296660
Bem Bizjan Eva, Pot ilegalcev 1,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razrereda
OŠ Trnovo, izdano leta 2006 in 2007.
gny-296672
Bernetič Ivan, Obrije 2/b, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske in elektro šole v Ljubljani, št.
5/74, izdano leta 1974. gnd-296618
Brezar Slađana, Reslova 77b, Novo
mesto, spričevalo 8. razreda OŠ Drska
Novo mesto, št. 2005/136, izdano leta 2006.
gnr-296629
Bučar Luka, Opekarska 21, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Trnovo Ljubljana,
izdano leta 2006. gnt-296627
Cikač Anja Patricija, Mrakova 7, Vrhnika,
spričevalo 7. razreda OŠ Ivana Cankarja
Vrhnika, izdano leta 2006. gnx-296648
Čampa Tomaž, Uskoška ulica 27,
Kočevje, spričevalo 8. razreda OŠ Kočevje
-Trg zbora odposlancev 28. gny-296647
Čuk Jan, Pivška ulica 6, Postojna,
spričevalo 7. razreda OŠ Antona Globočnika
Postojna, izdano leta 2006. gnn-296633
Dabižljević Maja, Zlato Polje 2/d, Kranj,
spričevalo poklicne mature, izdano pri
podjetju Landis d.o.o. Ljubljana, leta 2004
– ekonomski tehnik. gnn-296608
Dakić Nina, Prištinska ulica 8, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gni-296613
Demšar Timotej, Preloge 37, Ljubljana
Šmartno, spričevalo 8. razreda OŠ Šmartno
pod Šmarno goro, izdano leta 2007.
gns-296653
Dolžan Miha, Hrušica 63/b, Hrušica,
spričevalo 7. razreda OŠ Toneta Čufarja
Jesenice. gnx-296623
Drevenšek Ana, Novi trg 1, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Prežihovega
Voranca Ljubljana, izdano leta 2007.
gnv-296675
Džaferović Denis, Za opekarno 19,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Vrhovci,
izdano leta 2006. gnx-296673

Eleršek Ajda, Golo Brdo 9/d, Medvode,
spričevalo 8. razreda OŠ Preska, izdano
leta 2007. gnr-296654
Erjavec Miha, Petkova ulica 68,
Ljubljana, indeks, št. 42000823, izdala
ALUO v Ljubljani. gno-296632
Ermenc Julija, Pot v rudnik 21, Kamnik,
spričevalo 8. razreda OŠ Prežihovega
Voranca Ljubljana, izdano leta 2007.
gnu-296676
Gostiša Rok, Češnjice pri Moravčah 10,
Moravče, spričevalo 8. razreda OŠ Log
Dragomer, izdano leta 2007. gnf-296616
Janušič Lara, Selanova ulica 19/b,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Danile
Kumar Ljubljana, izdano leta 2006.
gne-296617
Kapel Alen, Ob železnici 21, Rače,
spričevalo 8. razreda OŠ bratov Polančičev
Maribor, izdano leta 2007. gne-296642
Kramberger Tomi, Tovarniška cesta 3,
Kidričevo, spričevalo 7., 8. in 9. razreda OŠ
Boris Kidrič Kidričevo. gnu-296601
Krevs Jaša, Tacenska c 12/d, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Toneta Čufarja v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnw-296649
Krstić Lea, Cerkova ulica 6/a, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Mirana
Jarca v Ljubljani, izdano leta 2006 in 2007.
gni-296638
Kumelj Ana Pia, Čelesnikova 22,
Medvode, spričevalo 7. in 8. razreda
OŠ Medvode, izdano leta 2006 in 2007.
gnp-296631
Margon Eva, Hubadova ulica 20,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ
Franceta Bevka v Ljubljani, izdano leta
2006. gnj-296637
Medved Matija, Lehen na Pohorju 7,
Podvelka, spričevalo 8. razreda OŠ Brezno
Podvelka, izdano leta 2007. gnv-296650
Mehić Alisa, Jakčeva ulica 17, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Karla DestovnikaKajuha, izdano leta 2007. gnt-296677
Merjasec Miha, Zgornje Pirniče 103,
Medvode, spričevalo 8. razreda OŠ Pirniče
Medvode – devetletka, izdano leta 2007.
gnv-296625
Modic Jaka, Studeno 1, Nova Vas,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta
2007. gnq-296655
Nebec Matjaž, Vinterca 33, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Oskarja
Kovačiča, izdano leta 2006 in 2007.
gnu-296651
Ojsteršek Anja, Pečovnik 52, Celje,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Frana Kranjca,
izdano leta 2006 in 2007. gnh-296639
Pelc Taj, Prevoje pri Šentvidu
19/b, Lukovica, indeks, št. 41054557, izdala
Fakulteta za organizacijske vede Kranj.
gng-296640
Rebolj Žiga, Lesno Brdo 4/b, Horjul,
spričevalo 7. razreda OŠ Horjul, izdano leta
2006. gnp-296606
Sladić Luka, Partizanska ulica 21, Trzin,
spričevalo 7. razreda OŠ Trzin, izdano leta
2006. gnk-296636
Sladoje Manca, Cesta v Zgornji log 61,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Bičevje,
izdano leta 2006. gnj-296612
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Stanko Roman, Grad 73, Grad, diplomo
Rudarskega šolskega centra Velenje, izdana
leta 1985. gny-296622
Škofic Eva, Raičeva 121, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Mirana Jarca v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnz-296646
Štirn Roman, Ul. Josipa Lapajne 11,
Cerklje na Gorenjskem, spričevalo 1. in 2.
letnika Srednje šole Domžale – strojni tehnik,
izdano leta 1992 in 1993. gns-296603
Ukmar Martin, Ulica padlih borcev 32b,
Prestranek, spričevalo 7. razreda OŠ Pivka,
izdano leta 2006. gnz-296671
Umek Luka, Ulica Hermana Potočnika
29, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ
Nove Jarše, izdano leta 2006. gnc-296644
Vengust Ada, Kidričeva ulica 118, Trzin,
spričevalo 7. razreda OŠ Trzin, izdano leta
2006. gnw-296674
Volf Aleksandra, Soteska 39, Novo
mesto, spričevalo o končani OŠ Dolenjske
Toplice, izdano leta 1999. gnt-296652
Zakelšek Skrt Uroš, Clevelanska ulica
43, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ
Nove Jarše, izdano leta 2006. gnb-296645
Zalaznik Bernarda, Dolenje 4, Radomlje,
spričevalo 7. razreda OŠ Radomlje.
gnz-296621

Drugo preklicujejo
Arnež Branko, Matije Tomca 4, Domžale,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02713-4474/95. gnc-296619
Arnež Branko, Matije Tomca 4, Domžale,
potrdilo za upravljanje z radijsko postajo, št.
02/09-8800/99. gnb-296620
Atanasov Slavče, Hladilniška pot 28,
Ljubljana, dovoljenje za zaposlitev, št.
04244208235. gnu-296626
Benčič Urška, Vodopivčeva 18, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico, št.
01003145, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnt-296602
Bokalič Davor, Videm 21/d, Dol pri
Ljubljani, dijaško izkaznico, izdala Srednja
medijska in grafična šola Ljubljana.
gnj-296641
IBT PIN d.o.o., Gimnazijska cesta 16,
Trbovlje, delovno dovoljenje za sezonsko
zaposlitev, št. 12244217694, za delavca
Sekulić Zdravka, stanujočega Božinci – BiH.
gnr-296604
Ivanov Mišo, Rojčeva ulica 22, Ljubljana,
delovno knjižico. gnl-296635
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Kete Maša, Preserje 37/c, Preserje,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnh-296614
Krajnc Bojan – Avtoprevozništvo s.p.,
Močna 50/a, Pernica, dovolilnice za leto
2006 – za Belorusijo, št. 1289141, za
Ukrajino – tranzit, št. 568106 in za Ukrajino
– 3 država, št. 567508. gnq-296605
Krajnčič Polona, Črešnjevec 69,
Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico,
št. 31220071, izdala Fakulteta za farmacijo
v Ljubljani. gnw-296624
Lavrač
Špela,
Selo
pri
Ihanu
5/a, Domžale, dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska šola v Ljubljani.
gno-296607
Mužar Luka, Gorazdova 13, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 100220, izdana pri
MNZ Ljubljana. gnq-296634
Repolusk Jože, Legen 6, Slovenj
Gradec, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500007979000, izdal Cetis Celje.
gnq-296630
Šonc Rok, Tomaj 13, Dutovlje, študentsko
izkaznico, št. 20200580, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gns-296628
Vesić Matej, Pot na Fužine 47, Ljubljana,
delovno knjižico. gng-296615

Stran

2250 /

Št.

61 / 16. 6. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

VSEBINA

Javni razpisi

2245

Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov

2246
2246
2247

Preklici
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2248
2248
2248
2248
2248
2249

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list
Republike  Slovenije d.o.o. – direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list  Republike
Slovenije d.o.o. • Internet: www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

