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Javni razpisi

Št. 33105-1/2008-6
Ob-6169/08
Obvestilo
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, objavlja zaprtje javnega poziva za oddajo vlog v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 18 z dne 22. 2. 2008
– Ob-2484/08.
Na podlagi petega odstavka 7. člena
Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na
področju čebelarstva v Republiki Sloveniji
v letih 2008–2010 za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 105/07) se zapre javni poziv. Zaprtje
javnega poziva stopi v veljavo 18. 7. 2008.
Agencija za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-6263/08
Sprememba
V javnem razpisu za sofinanciranje zagona inkubiranih in inovativnih podjetij P2
(A, B, C, D) v letu 2008, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 18 z dne 22. 2. 2008,
Ob-2457/08, se spremeni 3. točka Predmet
javnega razpisa na naslednji način:
– Skupna višina razpisanih subvencij pri
ciljni skupini P2A/08 je 956.417,29 EUR.
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 4102-3/2008
Ob-6175/08
Na podlagi 2. člena Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS,
št. 74/07 – UPB), 2. člena Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni
list RS, št. 70/07) in 219. člena Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in
61/08) objavlja Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
javni razpis
za izbiro ponudnikov subvencionirane
študentske prehrane za leti 2009 in 2010
1. Neposredni uporabnik: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju: Ministrstvo), Kotnikova ulica 5, 1000
Ljubljana.
2. Zakonske podlage javnega razpisa:
– Proračun Republike Slovenije za leto
2009 (Uradni list RS, št. 114/07),

– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07 in 58/08),
– Zakon o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07 in 61/08),
– Zakon o subvencioniranju študentske
prehrane (Uradni list RS, št. 74/07 – UPB)
in
– Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 70/07).
3. Predmet javnega razpisa: dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov – izbira
ponudnikov subvencionirane študentske
prehrane za leti 2009 in 2010.
4. Okvirna višina sredstev tega razpisa
je skladno z drugo točko 20. člena Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 12.399.066,00
EUR v letu 2009 in 9.299.299,00 EUR v letu
2010.
5. Kraj izvedbe: kraj izvedbe študentske
prehrane so študijska središča v Republiki
Sloveniji: Ljubljana, Maribor, Brežice, Celje,
Koper, Piran, Portorož, Kranj, Bled, Nova
Gorica, Novo mesto, Murska Sobota, Ptuj,
Slovenj Gradec, Velenje, Domžale, Dutovlje,
Šentjur pri Celju, Postojna, Izola, Sežana,
Škofja Loka, Litija, Krško, Ajdovščina, Kočevje, Naklo, Ravne na Koroškem, Kamnik,
Črnomelj, Dob pri Domžalah, Lendava, Radenci, Radovljica, Slovenske Konjice, Trebnje, Trbovlje, Tržič in Žalec in bližnja okolica
– v razdalji maksimalno 5 kilometrov.
6. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko ponudnik dvigne razpisno dokumentacijo:
1. Študentska organizacija Univerze
v Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana,
pisarna študentska prehrana, Mojca Škrjanec, vsak delovni dan od 12. do 13. ure
oziroma na internetu na naslovu: http://www.
sou-lj.si.
2. Študentska organizacija Univerze
v Mariboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor, v tajništvu ŠOUM, od ponedeljka do
četrtka od 9. do 11. ure oziroma na internetu
na naslovu: http://www.soum.si.
3. Študentska organizacija Univerze
na Primorskem, Pristaniška 3, 6000 Koper,
Mateja Zupan, vsak delovni dan od 9. do
11. ure oziroma na internetu na naslovu:
http://www.soup.si

4. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, na internetu na naslovu:
http://www.mddsz.gov.si/
7. Osnovni oziroma vstopni pogoji, ki jih
mora zagotavljati vsak predlagatelj vloge
oziroma ponudnik študentske prehrane (ti
pogoji se ne točkujejo):
– nudenje študentskih kosil vsaj pet dni
v tednu, vsaj med 11. in 18. uro, razen v primeru, če kuhinja obratuje manj časa,
– v času nudenja študentskih kosil vsaj
tri dnevna kosila v vrednosti bona,
– za študentsko kosilo najmanj glavno
jed in dva hoda (juha/ solata/ sladica ali
sadje),
– v enem tednu se mora zvrstiti najmanj
15 različnih dnevnih študentskih kosil (različna mora biti vsaj glavna jed) v primeru
nudenja dnevnih študentskih kosil,
– v primeru stalne dnevne ponudbe sedem različnih stalnih študentskih kosil dnevno, ki se lahko ponavljajo (različna mora
biti vsaj glavna jed oziroma različne vrste
pizz),
– najmanj 2 dcl brezplačne pitne vode
ali brezalkoholne pijače ob vsakem študentskem kosilu,
– prostor z mizami in stoli v lokalu, kjer
se lahko zaužije hrana (izjema je dostava
na dom),
– vsak ponudnik mora v času nudenja
študentske prehrane le-to ponujati vsem
študentom,
– ponudnik ne sme ločevati prostora namenjenega uporabnikom študentskih bonov
od ostalega prostora,
– ponudnik mora izpolnjevati smernice
zdravega prehranjevanja in imeti vzpostavljen samonadzorni kontrolni sistem,
– ponudnik, ki nudi pizze, mora nuditi
pizzo, katere premer mora meriti vsaj 27 cm
oziroma površina najmanj 572 cm2,
– za samopostrežni solatni bar se smatra
najmanj 8 različnih vrst solat. Solata se postreže kot samostojni hod v za to namenjeni
posodici in mora tehtati najmanj 150 g,
– v primeru, da ponudnik nudi dostavo
hrane na dom, mora le-to zagotavljati najmanj na področju celotne občine, kjer je
izbran.
Ponudnik, ki je v času izvajanja subvencionirane študentske prehrane v letih 2007
in 2008 večkrat kršil pogodbena določila in
mu je bil izrečen najstrožji ukrep – odpoved

Stran

2472 /

Št.

70 / 11. 7. 2008

pogodbenega razmerja, ne more kandidirati na javnem razpisu za izbiro ponudnikov
subvencionirane študentske prehrane za
leti 2009 in 2010 oziroma bo njegova vloga
nesprejemljiva.
8. Merila za ocenitev ponudb: ponudbe
se ocenjujejo po naslednjih merilih:
1. Nudenje dnevnih študentskih kosil
in stalnih študentskih kosil (do 150 točk),
2. Nudenje vegetarijanskih kosil v okviru dnevnih oziroma stalnih študentskih kosil
(do 100 točk),
3. Nudenje kosil, namenjenih študentom s celiakijo (60 točk),
4. Nudenje tretjega dodatnega hoda
poleg glavne jedi (poleg dveh obveznih)
(100 točk),
5. Nudenje samopostrežnega solatnega bara (najmanj 8 različnih vrst) (80 točk),
6. Dodatne ure nudenja študentskih
kosil in dodatni dnevi nudenja študentskih
kosil (do 100 točk),
7. Možnost prehranjevanja zaradi invalidnosti; stalen arhitektonsko prilagojen dostop v notranjost lokala, dostop do mize in do
toalete prilagojene za invalide (do 60 točk),
8. Vrednost študentskega kosila (do
350 točk) in
9. Ugotovljene kršitve pri izvajanju
subvencionirane študentske prehrane v letih 2007 in 2008 (do - 100 točk).
Maksimalno število točk je 1000. Podrobnejša merila oziroma natančnejša razdelitev
točk v okviru posameznega merila je določena v razpisni dokumentaciji.
Izbrani bodo ponudniki, ki bodo dosegli
vsaj 45% možnih točk oziroma 450 točk.
Pri ponudnikih, ki nudijo dostavo na dom,
se pri dostavi ne upoštevata merilo št. 5 in
merilo št. 7. Torej je pri dostavi maksimalno
število točk 860, izbrani pa so ponudniki, ki
dosežejo vsaj 45% točk oziroma 387 točk.
Najvišja vrednost subvencioniranega
študentskega obroka je 7 EUR.
Število bonov za dostavo na dom je
omejeno na 10 bonov mesečno za posameznega študenta.
9. Ponudniki morajo k vlogi predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki
morajo biti razvrščena po označenih in oštevilčenih ovojih:
1. original in kopijo izpolnjenega, ožigosanega in podpisanega prijavnega obrazca (točka 4.1. in 4.2.) in obrazca »Ponudbe«
(točka 5.); kopijo prejme izvajalec – ponudnik mora izpolniti za vsak prijavljen lokal
in/ali dostavo na dom svoj obrazec »Ponudbe« (ovoj št. 1),
2. podpisane in ožigosane izjave iz
razpisne dokumentacije (ovoj št. 2),
3. natančno izpolnjen, podpisan in
ožigosan izvod osnutka Pogodbe o zagotavljanju subvencionirane študentske prehrane in Pogodbe o izvajanju subvencionirane
študentske prehrane (ovoj št. 3),
4. izpolnjen obrazec o izpolnjevanju
smernic zdravega prehranjevanja (ovoj št.
4) in
5. izpolnjen obrazec samonadzornega kontrolnega sistema (ovoj št. 5).
10. Ministrstvo bo v času trajanja javnega razpisa opravilo dve odpiranji prispelih
vlog:
– Prvo odpiranje vlog bo 15. 9. 2008.
Vloge morajo prispeti na Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve do vključno dne
11. 9. 2008 do 12. ure.
– Drugo odpiranje vlog bo 14. 9. 2009.
Vloge morajo prispeti na Ministrstvo za delo,
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družino in socialne zadeve do vključno dne
10. 9. 2009 do 12. ure.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, na sprednjo stran ovitka pa
mora biti nalepljen »Obrazec za oddajo ponudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno
in vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem za oddajo ponudbe«
(razpisna dokumentacija, točka 2) komisija
ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.
Vloge, ki bodo predložene na drug način
(npr. po faksu ali e-mailu) ali bodo naslov
ljene in dostavljene na drug naslov, bodo
zavržene.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja ponudb pisno pozvala tiste
ponudnike, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Kolikor prijavitelj vloge ne
bo dopolnil v zahtevanem roku, ali ne bo
dopolnil v skladu z zahtevanimi dokumenti,
da bi bila le-ta popolna, bo komisija tako
vlogo zavrgla.
Odpiranji vlog nista javni.
11. Naslov, kamor je potrebno predložiti vloge: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova ulica 5, 1000
Ljubljana.
12. Predlagatelji vlog bodo obveščeni
o izidu javnega razpisa najkasneje v roku
60 dni od dneva, ki je določen za odpiranje
vlog.
13. Morebitne druge informacije posreduje Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Kersnikova 4, tel.
01/438-02-11 vsak delovni dan od 12. do
13. ure, Študentska organizacija Univerze
v Mariboru, Maribor, Gosposvetska 83, tel.
02/228-56-00 od ponedeljka do četrtka od
9. do 11. ure, Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Koper, Pristaniška 3,
tel. 05/662-62-30, vsak delovni dan od 9.
do 11. ure in Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 28,
tel. 01/369-76-40, vsak delovni dan od 9.
do 11. ure.
14. Informacije v zvezi s smernicami
zdravega prehranjevanja posreduje Ministrstvo za zdravje v Ljubljani, Ljubljana, Štefanova 5, tel. 01/478-68-55, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 4110-36/2008/2
Ob-6182/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport objavlja na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o financiranju občin (ZFO-1A, Ur. l. RS, št.
57/08), Zakona o javnih financah (ZJF, Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in
14/07), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(ZIPRS0809, Ur. l. RS, št. 114/07), Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809 – A, Ur. l.
RS, št. 58/08) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 50/07)
razpis
za sofinanciranje investicij na področju
predšolske vzgoje in osnovnega šolstva
v Republiki Sloveniji za vključitev
v proračunsko leto 2009

I. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
II. Predmet javnega razpisa: zbiranje
potreb po sofinanciranju investicij v vrtce
in osnovno šolstvo oziroma v vzgojno-izobraževalne zavode, katerih ustanovitelj je
lokalna skupnost (občine), s prijavami na
razpis.
III. Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 12.000.000,00 EUR.
IV. Pogoji za prijavo na javni razpis:
– na razpis se lahko prijavijo izključno
občine kot ustanovitelji in investitorji za
vzgojno-izobraževalne zavode na področju
predšolske vzgoje in osnovnega šolstva za
projekte, ki bodo uvrščeni v občinski načrt razvojnih programov (NRP) z začetkom
v letu 2009,
– prijava na javni razpis mora vsebovati
poleg izpolnjene vloge na prijavnih obrazcih
v elektronski in papirni obliki še Dokument
identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
skladen z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l.
RS, št. 60/06), ki ni starejši od enega leta.
– Posamezna občina lahko prijavi en
projekt, mestne občine lahko prijavijo dva
projekta.
V. Kriteriji za izbiro prijaviteljev: prijavljeni
projekti bodo ovrednoteni po treh kriterijih,
kar je podrobneje obrazloženo v navodilih
za prijavo investicij, ki so del razpisne dokumentacije. Kriteriji so sledeči:
– Demografska slika oziroma perspektivni vpis.
– Stopnja pripravljenosti dokumentacije.
– Finančna konstrukcija.
VI. Način predložitve prijav ter rok za
vložitev prijav: prijavitelj mora vložiti prijavo projekta v elektronski in papirni obliki,
in sicer:
– prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
za vsak projekt posebej, najprej v elektronski obliki, in sicer na spletni naslov: razpisOSinvesticije.mss@gov.si;
– prijavitelj mora prijavo poslati tudi po
pošti in v primeru prijave dveh projektov,
oba projekta skupaj v eni ovojnici z obvezno oznako »Ne odpiraj – Razpis za prijavo
investicij v vrtce in osnovno šolstvo«, podpisano in ožigosano na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Služba za investicije,
Masarykova 16, 1000 Ljubljana;
– prijavni obrazec v elektronski obliki in
ovojnica s prijavo po pošti (prijavni obrazci
z izjavo občine ter DIIP) morata dospeti na
dani elektronski naslov ter v vložišče ministrstva ne glede na vrsto prenosa pošiljke do
vključno 18. 8. 2008 do 12. ure;
– za pravilno oddane prijave se štejejo
prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah,
na elektronski naslov ter na naslov vložišča
ministrstva, pri čemer je za identičnost obeh
prijav odgovoren prijavitelj, kar potrdi s priloženo izjavo občine;
– v postopku uvrstitve prijavljenih projektov po prioritetnem vrstnem redu bo ministrstvo upoštevalo le tiste prijave, ki bodo
vsebovale vse z javnim razpisom in obrazci
zahtevane podatke in priloge;
– v primeru formalne nepopolnosti prejete prijave, bo ministrstvo pozvalo prijavitelja
k dopolnitvi v skladu z 224. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
(Ur. l. RS, št. 50/07). Formalno nepopolne
prijave, ki jih prijavitelji v postavljenem roku
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ne bodo dopolnili, oziroma prijave, ki bodo
prispele po izteku postavljenega razpisnega
roka oziroma ne bodo pravilno označene ter
oddane bodo s sklepom zavržene.
VII. Datum odpiranja prijav prijaviteljev:
20. 8. 2008.
Odpiranje prijav ne bo javno.
VIII. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: najkasneje
v roku 90 dni od datuma začetka odpiranja
vlog.
IX. Dostop do razpisne dokumentacije,
ki obsega:
– prijavne obrazce,
– izjavo občine,
– navodila za prijavo investicij,
– kriterije in
– smernice ministrstva
lahko zainteresirani prijavitelji dobijo od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS
na spletni strani ministrstva: http://www.
mss.gov.si.
X. Vse druge informacije lahko zainteresirani prijavitelji dobijo na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Služba za investicije, Masarykova
16, Ljubljana, kontaktne osebe: Janja Barši, tel. 01/400-52-65, Sabina Čamernik, tel.
01/400-54-60, ali po e-pošti: razpisOSinvesticije.mss@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 54450-19/2008
Ob-6269/08
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (Ur. l. EU,
št. 210), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES
(Ur. l. EU, št. 210), Uredbe Komisije (ES)
št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu in Kohezijskem skladu (Ur.
l. EU, št. 371), Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2008
(Ur. l. RS, št. 126/06 in 114/07), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2009 (Ur. l. RS,
št. 114/07), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur.
l. RS, št. 114/07), Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 113/05, uradno prečiščeno
besedilo), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 50/07), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2007–2013
(Ur. l. RS, št. 41/07), Zakona o izobraževanju
odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06, uradno prečiščeno besedilo), Resolucije o nacionalnem
programu izobraževanja odraslih v Republiki
Sloveniji do leta 2010 (Ur. l. RS, št. 70/04),
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007-2013, št. CCI 2007SI051PO001 z dne 21. 11. 2007, objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za sofinanciranje izobraževalnih
programov Projektno učenje mladih
(PUM) in programov za zviševanje
splošne in računalniške ravni
pismenosti v letih 2008, 2009 in 2010

1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev
sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor
operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve 3.2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje
v družbi temelječi na znanju.
2.1. Financiranje izvajanja javno veljavnega izobraževalnega programa Projektno
učenje mladih (v nadaljevanju: PUM) v letih
2008, 2009 in 2010
1. 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 – 12 skupin,
2. 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 – 12 skupin.
Program je namenjen mlajšim odraslim
osipnikom brez ustrezne izobrazbe. Cilji
programa so preprečevanje socialne izključenosti, zmanjševanje družbene zapostavljenosti, motiviranje, spodbujanje k učenju
in nadaljevanju opuščenega formalnega izobraževanja in/ali vključitev v delo.
2.2. Financiranje izvajanja javno veljavnih izobraževalnih programov za zviševanje splošne in računalniške ravni pismenosti (v nadaljevanju: programi UŽU ter javni
računalniški program) v letih 2008, 2009
in 2010
2.2.1 Izobraževanje po programu Most
do izobrazbe (v nadaljevanju UŽU MI)
Program je namenjen manj izobraženim
odraslim, ki imajo do 10 let šolanja in se
želijo izobraževati naprej, za premostitev
težav kot so: pomanjkanje motivacije, učnih
tehnik, komunikacijskih spretnosti ipd. Cilj
programa je pridobivanje temeljnega znanja
in spretnosti, socialnih spretnosti, usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno
državljanstvo.
Za izobraževalni program bo okvirno
odobrenih 15 izvedb v l. 2008, 24 izvedb v l.
2009 in 24 izvedb v l. 2010.
2.2.2 Izobraževanje po programu Beremo in pišemo skupaj (v nadaljevanju UŽU
BIPS).
Program je namenjen manj izobraženim
staršem otrok v nižjih razredih osnovne šole
(1.–4. razred osemletke ali prvo triletje devetletke).
Cilj programa je razvijanje temeljnih spretnosti na ravni, ki ustreza potrebam staršev
v vsakdanjem življenju in za pomoč otroku
pri opismenjevanju.
Za izobraževalni program bo okvirno
odobrenih: 15 izvedb v l. 2008, 24 izvedb
v l. 2009 in 24 izvedb v l. 2010.
2.2.3 Izobraževanje po programu Izzivi
podeželja (UŽU-IP)
Program je namenjen manj izobraženim
odraslim (deset ali manj let šolanja), pretežno prebivalcem podeželja, za pridobitev
temeljnih spretnosti in novih znanj za izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja
na podeželju ter za izvajanje dejavnosti na
podeželju (osebno dopolnilno delo ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji).
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Za izobraževalni program bo okvirno
odobrenih: 10 izvedb v l. 2008, 24 izvedb
v l. 2009 in 24 izvedb v l. 2010.
2.2.4 Izobraževanje po programu Moje
delovno mesto (UŽU-MDM)
Program je namenjen zaposlenim odraslim nad 26 let, ki imajo praviloma največ 10
let šolanja, delajo na bolj enostavnih delih in
si zaradi pomanjkanja primernih informacij
in priložnosti niso sposobni sami zagotoviti izboljšanja poklicnega položaja in s tem
varnejše prihodnosti v tehnološko hitro se
razvijajoči družbi.
Za izobraževalni program bo okvirno
odobrenih: po 5 izvedb v l. 2008, 2009 in
2010.
2.2.5 Izobraževanje po programu Moj
korak (UŽU-MK)
Program je namenjen posameznikom
s posebnimi potrebami oziroma osebam, ki
v vsakdanjih življenjskih situacijah potrebujejo pomoč za doseganje večje samostojnosti
in socialne vključenosti, za bolj samostojno in
bolj kakovostno življenje pa potrebujejo tudi
boljše obvladanje temeljnih spretnosti.
Za izobraževalni program bo okvirno
odobrenih: 5 izvedb v l. 2008, 24 izvedb v l.
2009 in 24 izvedb v l. 2010.
2.2.6 Izvajanje javno-veljavnega izobraževalnega programa Računalniška pismenost za odrasle (krajše javno-veljavni program IKT)
Sofinanciranje računalniškega opismenjevanja je namenjeno zaposlenim odraslim, predvsem tistim z osnovnimi in nižjimi
poklicnimi kvalifikacijami, v starostni skupini
od 25 do 64 let. Temeljni namen programa
je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni
računalnik in spoznati prednosti njegove
uporabe ter ponuditi osnovno računalniško
usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem ne glede na
starost ali doseženo izobrazbo.
V letu 2008 bo odobrenih okvirno 260
izvedb (ob predpostavki, da traja izobraževanje 60 ur), v l. 2009 180 izvedb, v l. 2010
108 izvedb.
V primeru drugačne strukture pri prijavah
znotraj sklopa 2.2 so možne prerazporeditve
sredstev med posameznimi programi oziroma uskladitev števila posameznih izvedb.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Na sklop javnega razpisa pod točko
2.1. (PUM) se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
1. Imajo registrirano izobraževalno
dejavnost – drugo izobraževanje.
2. So vpisane v razvid izvajalcev javno
veljavnega programa PUM pri Ministrstvu za
šolstvo in šport. Razvid je dostopen v prostorih MŠŠ, Masarykova 16, Ljubljana).
3. Imajo zagotovljene mentorje PUM
z uspešno končanim posebnim usposabljanjem oziroma mentorje, ki bodo končali
usposabljanje v roku enega leta. Usposobljenost se dokazuje z javno listino o uspešno končanem usposabljanju, ki jo izda Andragoški center Slovenije.
4. Imajo poravnane davke in prispevke do RS.
5. V zadnjih petih letih niso bile kaznovane oziroma niso v postopku preiskave
za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki
jo opravljajo, niti ni bila v enakem smislu
kaznovana ali ni v postopku preiskave odgovorna oseba pravne osebe.
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3.2 Na sklop javnega razpisa pod točko
2.2. Programi UŽU ter javni računalniški program se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
1. Imajo registrirano izobraževalno
dejavnost – drugo izobraževanje.
2. So vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov. (Razvid je dostopen v prostorih MŠŠ, Masarykova 16, Ljub
ljana.)
3. Imajo poravnane davke in prispevke do RS.
4. V zadnjih petih letih niso bile kaznovane oziroma niso v postopku preiskave
za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki
jo opravljajo, niti ni bila v enakem smislu
kaznovana in ni v postopku preiskave odgovorna oseba pravne osebe.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)
4.1. Sklop 2.1 – PUM

Merilo: prispevek k socialni komponenti trajnostnega
razvoja s spodbujanjem vseživljenjskega učenja in
zviševanje funkcionalne pismenosti ranljivih skupin

Točke

Z izjavo lokalne skupnosti (občine) izražen interes za
izvajanje programa PUM v smislu potrebnosti programa,
obveščanja o programu in pripravljenosti za sodelovanje

nobena občina – 0 točk,
ena občina – 1 točka,
dve občini – 2 točki,
tri ali več občin – 3 točke.

Z izjavo dokumentirano sodelovanje z območnimi
službami ZRSZ v smislu spodbujanja vključevanja in
obveščanja

z nobeno izjavo – 0 točk,
z najmanj eno izjavo – 1 točka,
z dvema izjavama – 2 točki,
s tremi ali več izjavami – 3 točke.

Z izjavo dokumentirano sodelovanje s centri za socialno
delo v smislu spodbujanja vključevanja in obveščanja

z nobeno izjavo – 0 točk,
z najmanj eno izjavo – 1 točka,
z dvema izjavama – 2 točki,
s tremi ali več izjavami – 3 točke.

Z izjavo dokumentirano sodelovanje s šolami v smislu
v smislu spodbujanja vključevanja in obveščanja

z najmanj eno izjavo – 1 točka,
z dvema izjavama – 2 točki,
s tremi ali več izjavami – 3 točke.

Merilo: kakovost predlaganega projekta
Imajo izdelan sistem za samoevalvacijo kakovosti.

ni izdelan – 0 točk,
v pripravi – 1 točka,
izdelan – 2 točki.

Največje število točk

14

Minimalno potrebno število točk je 8. Izbranih bo 12 skupin, in sicer po ena skupina
vsakega prijavitelja, ki bo izpolnjeval pogoje,
da se zagotovi večja regionalna razpršenost.
Če bo prijaviteljev manj kot je predvidenih skupin, sta lahko izbrani tudi dve skupini
pri posameznem prijavitelju. Pri izbiri druge
skupine bodo zaradi upoštevanja socialne
dimenzije trajnostnega razvoja imeli prednost prijavitelji iz občin z večjim številom
registriranih brezposelnih oseb brez poklicne izobrazbe.
Če bo prijaviteljev več kot 12, bodo izbrani prijavitelji, ki bodo dosegli višje število
točk. V primeru, da v isti občini dva ali več
prijaviteljev doseže enako število točk, bodo
imeli prednost prijavitelji z večjim številom
usposobljenih mentorjev.
4.2 Sklop 2.2. – Programi UŽU ter javni
računalniški program

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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a) Izobraževanje po programu UŽU MI
(2.2.1) in UŽU BIPS (2.2.2)
Merilo: prispevek k socialni komponenti trajnostnega
razvoja s spodbujanjem vseživljenjskega učenja in
zviševanjem funkcionalne pismenosti pomanjkljivo
izobraženih odraslih ter zmanjševanje regionalnih razlik

Točke

Izvedba v statistični regiji z višjim deležem prebivalstva
z manj kot srednjo šolo kot je slovensko povprečje po
podatkih zadnjega popisa prebivalstva.

0–1 točka

Z izjavo lokalne skupnosti (občine) izražen interes za
izvajanje programa.

ni izjave – 0 točk,
izjava do dveh občin – 1 točka,
tri ali več občin – 2 točki.

Merilo: Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo
projekta
Izkušnje pri izvajanju izobraževalnih programov za manj
izobražene prebivalce (manj kot 10 let šolanja).

brez izkušenj – 0 točk,
enoletne izkušnje – 1 točka,
večletne izkušnje – 2 točki.

Največje število točk

5

Minimalno potrebno število točk za izbiro je 3.
Prijavitelj lahko prijavi v letu 2008 eno
izvedbo, leta 2009 in 2010 pa do 2 izvedbi.
Najprej bo za zagotovitev čim večje regionalne razpršenosti iz vsake statistične regije
izbran prijavitelj z največ doseženimi točkami, za preostale izvedbe pa ostali prijavitelji
po kriteriju doseženega števila točk.
b) Izobraževanje po programu Izzivi podeželja (UŽU-IP) (2.2.3)
Merilo: prispevek k socialni komponenti trajnostnega
razvoja s spodbujanjem vseživljenjskega učenja in
zviševanje funkcionalne pismenosti manj izobraženih na
podeželju ter zmanjševanje regionalnih razlik

Točke

Izvedba v statistični regiji, kjer se izobraževalni program
še ni izvajal.

0–1 točka

Izvedba v regiji z večjo gostoto kmečkega prebivalstva od
republiškega povprečja po podatkih popisa prebivalstva.

0–1 točka

Izvedba v regiji z višjim deležem prebivalstva z manj
kot srednjo šolo kot je slovensko povprečje po podatkih
popisa prebivalstva 2002.

0–1 točka

Z izjavo lokalne skupnosti (občine) izražen interes za
izvajanje programa.

ni izjave – 0 točk,
izjava do dveh občin – 1 točka,
tri ali več občin – 2 točki.

Merilo: Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo
projekta

Točke

Izkušnje pri izvajanju izobraževalnih programov za
prebivalce podeželja.

brez izkušenj – 0 točk,
enoletne izkušnje – 1 točka,
večletne izkušnje – 2 točki.

Največje število točk

7
Minimalno potrebno število točk za izbiro je 4.
V letu 2008 lahko izvajalci prijavijo samo
eno izvedbo. Izbrani bodo izvajalci z najvišjim številom doseženih točk.
V letih 2009 in 2010 pa prijavitelj lahko
prijavi največ dve izvedbi. Najprej bo za eno
izvedbo programa – zaradi zagotovitve regionalne razpršenosti – iz vsake statistične
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regije izbran prijavitelj, ki doseže največje
število točk. Za vsako nadaljnjo izvedbo pa
bodo izbrani ostali prijavitelji po kriteriju doseženega števila točk.
c) Izobraževanje po programu Moje delovno mesto (UŽU-MDM) (2.2.4)

Merilo: prispevek k socialni komponenti trajnostnega
razvoja s spodbujanjem vseživljenjskega učenja in
zviševanje funkcionalne pismenosti ranljivih manj
izobraženih zaposlenih odraslih ter zmanjševanje
regionalnih razlik

Točke

Izjava podjetja/podjetij o interesu za vključitev zaposlenih
v izobraževalni program.

ni izjave – 0 točk,
eno podjetje – 1 točka,
več podjetij – 2 točki.

Izvedba v statistični regiji, kjer se izobraževalni program še
ni izvajal.

0–1 točka

Izvedba na območjih, kjer prevladujejo delovno intenzivne
panoge z nizko dodano vrednostjo (prehrambena, tekstilna,
usnjarska, lesno-predelovalna).

0–1 točka

Največje število točk

4

Minimalno potrebno število točk za izbiro je 2.
Izbrani bodo prijavitelji po kriteriju doseženih točk, in sicer najprej z eno izvedbo, če
pa bo prijaviteljev manj kot je število izvedb,
pa lahko tudi prijavitelji z več izvedbami
d) Izobraževanje po programu Moj korak
(UŽU-MK) (2.2.5)

Merilo: prispevek k socialni komponenti trajnostnega
razvoja s spodbujanjem vseživljenjskega učenja in
zviševanje funkcionalne pismenosti ranljive skupine
odraslih oseb s posebnimi potrebami

Točke

Z izjavo lokalne skupnosti (občine) izražen interes za
izvajanje programa.

ni izjave – 0 točk,
izjava do dveh občin – 1 točka,
tri ali več občin – 2 točki.

Z izjavo dokumentirano sodelovanje
z zdravstveno-socialnimi ustanovami.

ni izjave – 0 točk,
izjava ene ustanove – 1 točka,
dveh ali več – 2 točki.

Merilo: Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo
projekta

Točke

Izkušnje pri izvajanju izobraževalnih programov za osebe
s posebnimi potrebami.

brez izkušenj – 0 točk,
enoletne izkušnje – 1 točka,
večletne izkušnje – 2 točki.

Največje število točk

6

Minimalno potrebno število točk za izbiro je 4.
V letu 2008 lahko izvajalci prijavijo samo
eno izvedbo. Izbrani bodo izvajalci z najvišjim številom doseženih točk. V letih 2009 in
2010 pa prijavitelj lahko prijavi največ dve
izvedbi. Najprej bo iz vsake statistične regije, za zagotovitev regionalne razpršenosti,
izbran prijavitelj z največ doseženimi točkami, za preostale izvedbe pa prijavitelji po
kriteriju doseženega števila točk.
e) Izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa Računalniška pismenost
za odrasle (2.2.6)
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Merilo: prispevek k socialni komponenti trajnostnega
razvoja s spodbujanjem vseživljenjskega učenja in
zviševanjem funkcionalne pismenosti ter zmanjševanje
regionalnih razlik

Točke

Izvedba v statistični regiji, kjer se izobraževalni program
še ni izvajal.

0–1 točka

Izvedba v lokalnem okolju s slabšo izobrazbeno sestavo
prebivalstva po podatkih popisa prebivalstva.

0–1 točka

Z izjavo dokumentirano izkazan interes lokalnega okolja.

ni izjave – 0 točk,
izjava do dveh občin – 1 točka,
tri ali več občin – 2 točki.

Program se bo izvajal posebej za eno od ranljivih skupin
(brezposelni, Romi, starejši od 65 let …) – navesti za
katero skupino.

0–1 točka

Merilo: Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo
projekta

Točke

Izkušnje pri izvajanju računalniškega programa za
odrasle. Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo
projekta.

brez izkušenj – 0 točk,
enoletne izkušnje – 1 točka,
večletne izkušnje – 2 točki.

Največje število točk

7

Minimalno potrebno število točk za izbiro je 3.
Posamezen izvajalec lahko prijavi v letih
2008 in 2009 največ 5 izvedb, v letu 2010
pa največ 3 izvedbe. Najprej bodo, za zagotovitev regionalne razpršenosti, iz vsake
statistične regije izbrani po trije prijavitelj
z največ doseženimi točkami, za preostale
izvedbe pa ostali prijavitelji po kriteriju doseženega števila točk.
Če bodo prijavitelji sklopa 2.2 na spodnji
meji dosegli enako število točk, bodo imeli
prednost prijavitelji, ki bodo ponudili nižjo
ceno.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor
operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve 3.2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje
v družbi temelječi na znanju.
Skupna višina sredstev je 5.482.425,00
EUR.

Program

Predvidena višina sredstev
(EUR)

PUM

Do 2.530.000,00 EUR

UŽU in javno veljavni program IKT

Do 2.952.425,00 EUR

UŽU – MI

Do 561.000,00 EUR

UŽU – BIPS

Do 266.000,00 EUR

UŽU – Pismenost na podeželju

Do 509.000,00 EUR

UŽU – Pismenost na delovnem mestu

Do 191.425,00 EUR

UŽU – Pismenost za odrasle s posebnimi potrebami

Do 475.000,00 EUR

Javno veljavni program IKT

Do 950.000,00 EUR
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6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
6.1. Sklop PUM: skupna vrednost za projekt znaša: je 2.530.000,00 EUR, od tega
je vrednost sofinanciranja po posameznih
proračunskih letih:
za proračunsko leto 2008: 100.000,00
EUR od tega:
– 85.000,00 EUR s PP 6909 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in
– 15.000,00 EUR s PP 6953 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13 – slovenska udeležba
(15%),
za proračunsko leto 2009: 1.200.000,00
EUR od tega:
– 1.020.000,00 EUR s 6909 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in
– 180.000,00 EUR s PP 6953 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13 – slovenska udeležba
(15%),
za proračunsko leto 2010: 1.230.000,00
EUR od tega:
– 1.045.500,00 EUR s PP 6909 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13 – EU udeležba (85%)
in
– 184.500,00 EUR s PP 6953 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13 – slovenska udeležba
(15%).
6.2. Sklop UŽU ter javni računalniški
program: skupna vrednost za projekt znaša: 2.952.425,00 EUR, od tega je vrednost
sofinanciranja po posameznih proračunskih
letih:
za proračunsko leto 2008: 467.4425,00,00
EUR od tega:
– 397.311,25 EUR s PP 6909 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13 – EU udeležba (85%)
in
– 70.113,75 EUR s PP 6953 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13 – slovenska udeležba
(15%),
za proračunsko leto 2009: 1.233.000,00
EUR od tega:
– 1.048.050,00 EUR s 6909 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in
– 184.950,00 EUR s PP 6953 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13 – slovenska udeležba
(15%),
za proračunsko leto 2010: 1.252.000,00
EUR od tega:
– 1.064.200,00 EUR s PP 6909 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13 – EU udeležba (85%)
in
– 187.800,00 EUR s PP 6953 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13 – slovenska udeležba
(15%).
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od objave javnega razpisa do najkasneje 31. 8. 2010.
Ministrstvo bo sredstva, dodeljena izvajalcem za leto 2008, praviloma izplačalo
v proračunskem letu 2008, sredstva dodeljena za leto 2009 praviloma v proračunskem
letu 2009 in sredstva dodeljena za leto 2010
praviloma v proračunskem letu 2010.
Rok za predložitev zadnjega zahtevka za
izplačilo je 15. 9. 2010.
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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, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi – samo za
zunanje izvajalce,
– delo po podjemni pogodbi – samo za
zunanje izvajalce,
– delo preko študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroški oglaševalskih storitev,
– stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta,
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov,
– posredni – operativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, elektrika, ogrevanje, pisarniški material in storitve),
– amortizacija računalniške in druge
opreme – če oprema ni bila kupljena z javnim denarjem.
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
11. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES,
ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za projekt v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako
da bo zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje

temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu
predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar bo upravičenec,
v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti ter 16.
členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenci se zavezujejo
k varovanju osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št.
94/07 z dne 16. 10. 2007), Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št.
94/07 z dne 19. 4. 2006 in št. 10/08 z dne
30. 1. 2008) in 37. členom Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov projekta: upravičenec (in konzorcijski
partner) mora dokumentirano spremljati in
prikazovati prihodke projekta. Če se pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je treba
za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
17. Omejitve glede sprememb projekta
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev in način prijave ter način obveščanja o rokih v primeru
zaporednega dodeljevanja sredstev: prijave
morajo biti poslane na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Sektor za izobraževanje
odraslih, Masarykova 16, p.p. 104, 1001
Ljubljana, najkasneje do 1. septembra 2008.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila najkasneje zadnji dan roka za
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Vloge morajo biti predložene
v zaprti ovojnici z označenim imenom in
naslovom prijavitelja ter vidno označbo »Ne
odpiraj – Prijava za sofinanciranje izobraževalnih programov PUM ter splošne in računalniške pismenosti odraslih v letih 2008,
2009 in 2010«. Prijave, ki ne bodo oddane
na zgoraj predpisan način, se ne bodo odpirale in bodo izločene iz nadaljnjega postopka ter 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.
Prijavitelje nepopolnih prijav bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala k dopolnitvi. Prijave, ki jih prijavitelji ne
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bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p.
104, 1001 Ljubljana. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. O pritožbi odloči minister
v roku 15 dni s sklepom.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
spletnem naslovu Ministrstvo za šolstvo in
šport, www.mss.gov.si (rubrika Okrožnice,
razpisi in javna naročila oziroma :http://www.
mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_
narocila/javni_razpisi/).
Za dodatne informacije lahko pišete na
elektronski naslov: sio.mss@gov.si (v predmet elektronske pošte navesti: JR – PUM
ali UŽU).
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, upravičenec ni
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega
financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo,
da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja
ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem
pisno obvestil ministrstvo, se lahko pogodba
o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo
dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-81/2008/2
Ob-6275/08
Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (uradno prečiščeno besedilo,
ZVRS-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05) in
Zakona o državni upravi (uradno prečiščeno
besedilo, Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4
in 126/07 – ZUP-E), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 127/06 – ZJZP in 14/07
– ZSPDPO), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06,
114/07, 58/08), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in
2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07), mnenja Ministrstva za finance
o priglasitvi »de minimis« pomoči (št. priglasitve: M002-2045419-2008 z dne 4. 7. 2008)
in Zakona o spremljanju državnih pomoči
(ZSDrP – Uradni list RS, št. 37/04), izdaja
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje tehnološko razvojnih
projektov v malih in srednje velikih
podjetjih v letu 2008

1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje
sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalno razvojne dejavnosti za
izvedbo tehnološko razvojnih projektov malih in srednje velikih podjetij in samostojnih
podjetnikov, usmerjenih v ustvarjanje novih
ali izboljšavo že obstoječih materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo
oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov,
procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj razvijajo nove
oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke
značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje ter
so sestavni del zaključene investicije.
Ministrstvo želi s sofinanciranjem spodbujati podjetja, da s pospešenim vlaganjem
lastnih sredstev v raziskovalno razvojno
dejavnost dvignejo tehnološko zahtevnost
in dodano vrednost svojih izdelkov oziroma
storitev in s tem okrepijo konkurenčni položaj na globalnih trgih.
Ministrstvo bo sofinanciralo del stroškov raziskovalno razvojnih projektov malih in srednje velikih podjetij in samostojnih
podjetnikov, ki so sestavni del dolgoročnih
programskih in razvojnih ciljev podjetja in
so povezani s tehnološko izboljšavo pro
izvodnega procesa in/ali proizvoda, kakor
tudi z uvajanjem novih tehnologij in/ali pro
izvodov. Raziskovalno razvojna dejavnost
se lahko izvaja z lastnimi razvojno raziskovalnimi aktivnostmi podjetij oziroma s prenosom raziskovalnih rezultatov iz raziskovalnih
ustanov ali drugih podjetij. Podjetje lahko
izvaja razvojne projekte z lastno razvojno
enoto oziroma z ustrezno zunanjo izvajalsko skupino.
Zaželeno je, da podjetja s projektom,
ki ga prijavljajo za sofinanciranje oziroma
s svojim delovanjem prispevajo k povečanju
učinkovitosti rabe končne energije in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževanja.
Upravičeni stroški za izvajanje raziskovalno razvojnih projektov vključujejo stroške povezane z industrijskimi raziskavami
in predkonkurenčnimi razvojnimi aktivnostmi
vključno z izdelavo prototipa.
3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo mala in srednja podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani po Zakonu
o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. ZGD-1 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B,
33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZPTI, (100/07
pop.), 10/08) (v nadaljnjem besedilu: podjetja) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso bila na dan 31. 12. v letu pred
objavo javnega razpisa v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen
Zakona o finančnem poslovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02
in 93/02, 117/06 – ZDDPO-2, 31/07, 33/07
– ZSReg-B, 38/07 Skl. US: U-I-117/07-7,
126/07-ZFPPIPP),
– niso od leta 2000 pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso za iste stroške pridobila sofinanciranje iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna,
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– nimajo neporavnane obveznosti do države,
– delujejo najmanj 3 leta in ustvarjajo
promet iz osnovne dejavnosti,
– so v letu 2007 imela povprečno število
zaposlenih za polni delovni čas najmanj 3 in
ne več kot 250,
– raziskovalno razvojni projekt mora izvajati projektna skupina, ki jo sestavljajo
vodja projekta in strokovni ter tehnični sodelavci,
– da ima odgovorni vodja raziskovalno
razvojnega projekta ustrezno stopnjo izobrazbe in izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje uporabnih raziskovalnih in
razvojnih projektov.
Odgovorni vodja raziskovalno razvojnega projekta in član izvajalske skupine raziskovalno razvojnega projekta so poleg raziskovalcev oziroma razvojnikov v razvojnih
enotah v podjetjih tudi raziskovalci, ki opravljajo svoje delo v raziskovalnih organizacijah, ki jih opredeljuje Zakon o raziskovalni in
razvojni dejavnosti.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, se zavržejo.
Prijavitelj se lahko na razpis prijavi samo
z eno vlogo oziroma enim razvojno raziskovalnim projektom.
Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo, ribištvo, jeklarstvo, premogovništvo in transport. Do sofinanciranja prav tako niso upravičena velika podjetja.
Sofinancirajo se samo projekti, katerih
najmanjša celotna vrednost znaša 20.000,00
EUR. Zgornja meja sofinanciranja je lahko
največ 100.000,00 EUR, spodnja meja pa
10.000,00 EUR. Kolikor bo prijavitelj za sofinanciranje prijavil višjo vrednost sofinanciranja od zgornje omejitve, se bo projekt
v primeru preseženega točkovnega praga
90 točk, razpoložljivih sredstev in pozitivnega mnenja Ministrstva za finance, sofinanciral v vrednosti 100.000,00 EUR.
Vse ostale točke tega javnega razpisa
so natančneje obrazložene v razpisni dokumentaciji.
4. Prijava projekta
Prijava na ta razpis mora prispeti na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, v glavno pisarno,
do 25. 8. 2008, do 12. ure. Na podlagi te
prijave bo projekt ocenjen, ter bo na podlagi
preseženega praga 90 točk, razpoložljivih
sredstev in soglasja Ministrstva za finance
prejel sredstva.
Prijavitelji morajo oddati tri izvode popolne vloge. Vloga mora biti sestavljena v skladu z 11. točko javnega razpisa in razpisne
dokumentacije.
5. Upravičeni stroški
Sofinancirali se bodo uveljavljani in izkazani upravičeni stroški v višini do 50%.
Upravičeni stroški so:
– stroški osebja,
– stroški instrumentov, opreme, zemljišč
ter zgradb,
– stroški svetovanja in drugih storitev,
– režijske stroške (npr. stroški administracije projekta ter stroški finančnih, računovodskih, pravnih in drugih storitev) in
ostale stroške delovanja (npr. stroške materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih telefonov itd.), ki so nastali neposredno kot
rezultat raziskovalne dejavnosti in skupaj
ne smejo presegati 20% stroškov iz prvih
treh alinej.
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Kot dokazilo o nastanku stroška lahko
predložite le račune, katerih vrednost znaša
najmanj 50 EUR. Računi, katerih vrednost
bo nižja od 50 EUR, bodo zavrnjeni kot
neustrezni.
Spodnja meja sofinanciranja na projekt
znaša 10.000,00 EUR, zgornja meja sofinanciranja pa je 100.000,00 EUR.
6. Odpiranje in pregled vlog
Na odpiranju strokovna komisija, v skladu s četrtim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
najprej pregleda prispele kuverte in izloči
tiste, ki niso pravilo izpolnjene in označene
ter tiste, ki niso bile dostavljene v roku.
Na odpiranju bo strokovna komisija ugotovila popolnost vloge glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalno popolnost).
Vloga je popolna, če je izdelana v treh
izvodih (original in dve kopiji) in če vsebuje
sledeče v celoti izpolnjene obrazce:
– Prijavni obrazec (obrazec 1),
– Osnovni podatki o prijavitelju (obrazec
2),
– Podatki o tehnološko razvojnem projektu (obrazec 3),
– Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
(obrazec 4),
– Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki
strani!).
7. Ocenjevanje vlog
Vloge, ki so formalno popolne in izpolnjujejo vse pogoje iz 3. točke javnega razpisa
bodo ocenjene na podlagi spodaj navedenih
meril.
Merilo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Finančna sposobnost prijavitelja
Tehnološka sposobnost prijavitelja
Upravljavska sposobnost prijavitelja
Organiziranost raziskovalne razvojne dejavnosti v podjetju in
delež v celotnem prihodku, ki je namenjen raziskovalno razvojni
dejavnosti
Število in izobrazbena struktura zaposlenih
Umestitev projekta v strategiji podjetja
Ekonomski cilji projekta
Metodologija in planiranje projekta
Tehnološko razvojni cilji projekta
Organiziranost raziskovalno razvojnih aktivnosti in časovni načrt
izvedbe projekta
Sestava raziskovalno razvojne skupine in izračun stroškov dela
Finančna konstrukcija projekta
Stopnja tehnološke zahtevnosti projekta – primerjalni opis stanja
in konkurence in tehnološki napredek glede na
izhodiščno stanje
Ekološki vpliv rezultatov projekta
Energetski vpliv rezultatov projekta
Skupaj
Strokovna komisija svoje ocene projektov zapiše na ocenjevalni list, ki je priloga
št. 3 te razpisne dokumentacije. Ocenjevalni
listi morajo biti podpisani s strani ocenjevalca, ocene na njih pa utemeljene s pripombami.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog na podlagi meril iz te točke,
višine upravičenih stroškov in razpoložljivih
sredstev je prag za sofinanciranje posameznega projekta 90 točk. Višina zaprošenega
sofinanciranja se ne bo zniževala, razen

Maks.
št. točk
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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v primeru, da so navedeni neupravičeni
stroški ali da je zahtevana višina sofinanciranja višja od omejitev navedenih v 3. točki
javnega razpisa.
8. Izdelava predloga sofinanciranja
O dodelitvi državne pomoči s sklepom
odloči ministrica.
Predlog o prijaviteljih, ki bodo prejeli državno pomoč, bo izdelan na podlagi ovrednotenja projekta po merilih iz 7. točke tega
razpisa. Predlog o višini državne pomoči
bo izdelan v skladu z omejitvami sofinanciranja iz 3. točke javnega razpisa, zaprošenimi sredstvi in v višini do 50% upravičenih
stroškov.
Glede na razpoložljiva sredstva, prejete
vloge in zaprošena sredstva v njih, se bo
podprlo izmed projektov, ki bodo presegli
točkovni prag 90 točk in bodo prejeli soglasje Ministrstva za finance, toliko najviše
uvrščenih projektov (razvrščenih po ocenah
od najbolje do najslabše ocenjenega), kolikor bo razpoložljivih sredstev.
Najmanjša višina sofinanciranja na posamezen projekt je 10.000 EUR, najvišja pa
100.000 EUR.
Natančnejši postopek izdelave predloga
sofinanciranja je opisan v 8. točki razpisne
dokumentacije.
9. Višina sredstev, ki so na razpolago
prejemnikom
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je
1.000.000,00 EUR, sredstva bremenijo proračunsko postavko 5686. Skrbnica postavke
je Simona Novak.
Sredstva bodo dodeljena po pravilu »de
minimis«. Skupni znesek pomoči dodeljen
prejemniku po pravilu »de minimis« ne sme
preseči 200.000,00 EUR v obdobju treh let
od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Podjetja, ki
so v zadnjih treh letih presegla višino take
pomoči, niso upravičena do sredstev tega
javnega razpisa. Podjetja, ki so takšno pomoč že prejela, pa niso presegla omenjenega zneska, so upravičena do manjkajočih
sredstev do omejitve 200.000,00 EUR.
10. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je do 30. 10. 2008.
11. Sestava vloge: prijavitelj sestavi popolno vlogo v treh izvodih, po navodilih iz
11. točke razpisne dokumentacije (»Sestava
vloge«).
12. Rok za oddajo vlog
Vloga na ta razpis mora prispeti na ministrstvo do 25. 8. 2008 do 12. ure. Naslov za
oddajo vloge je: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38,
glavna pisarna. Vloga mora prispeti v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na
javni razpis za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v malih in srednje velikih
podjetjih v letu 2008, št. 430-81/2008« na
prednji strani ter popolnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v glavno pisarno ministrstva do izteka
roka (25. 8. 2008 do 12. ure). Vloge, ki ne
bodo prispele pravočasno ali ki ne bodo pravilno označene, komisija ne bo obravnavala
in bodo zavržene.
13. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v torek, 26. 8. 2008, ob 10. uri.
14. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog.

Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema
sklepa o (ne)izbiri vloži pritožbo. Vložena
pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloča ministrica.
15. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni strani
www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Dodatne
informacije so na voljo po tel. 01/478-46-32
ali po elektronski pošti, stična oseba: Urška
Zupin, e-pošta: urška.zupin@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Ob-6277/08
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07
– ZSPDPO), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in 2009 (Uradni list RS, št.
126/06 in 114/07), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), Zakona o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB1), Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006, ki
ga je sprejela Vlada RS na 51. seji (Sklep
Vlade RS, št. 915-13/2001-12 z dne 11. 12.
2003) in Evropska komisija, dne 18. 12.
2003, Programskega dopolnila za obdobje
2004–2006, ki ga je sprejel Nadzorni odbor
za izvajanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 na
seji dne 10. 12. 2003, sprememb Programskega dopolnila za obdobje 2004–2006, ki
ga je sprejel Nadzorni odbor za izvajanje
Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 na seji 7. 6.
2005, Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS,
št. 107/06 – UPB1, 114/06 – ZUTPG, 59/07
– ZŠtip, 63/07 – popr.), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
(Uradni list RS, št. 5/07), Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013, ki ga je sprejela Vlada RS
s sklepom, št. 11002-2/2006/4 z dne 23. 11.
2006 in Načrta izvedbe Programa ukrepov
aktivne politike zaposlovanja za leti 2008
in 2009, ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom, št. 11002-1/2008/3 z dne 15. 5. 2008,
Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008, Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št.
37/04), Uredbe o posredovanju podatkov
in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de-minimis«
(Uradni list RS, št. 61/04, 22/07), Uredbe
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št.: 07/06), ISU za podaktivnost
»Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk 2« z dne 26. 6. 2008, dokumenta št. 016-10//2007/180 »Ugotovitev št.
2.2/119/2008 o potrditvi izvedbene strukture
ukrepa 2.2 za nov EPD projekt »Pomoč pri
zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk 2«, z dne 27. 6. 2008 in dokumenta št.
016-10//2007/181 »Ugotovitev Službe Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, v vlogi organa upravljanja o izpolnjevanju pogojev spremenjenega izvajanja
ukrepa 2.2, z dne 27. 6. 2008, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana,
Rožna dolina, Cesta IX/6, objavlja
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javni razpis
pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno
brezposelnih žensk 2 za leto 2008
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
p.p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju:
Zavod).
2. Namen in cilja javnega razpisa
Namen javnega razpisa je povečanje
stopnje zaposlenosti dolgotrajno brezposelnih žensk s spodbujanjem zaposlovanja
v obliki subvencije za zaposlitev.
Cilj javnega razpisa je zaposlitev dolgotrajno brezposelnih žensk, kar bo prispevalo
k dvigu stopnje zaposlenosti v tem razredu
delovno aktivnih. Cilj javnega razpisa je tudi
prispevati k uveljavljanju koncepta enakih
možnosti.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je subvencioniranje zaposlovanja:
– dolgotrajno brezposelnih žensk, ki so
bile prijavljene v evidenci brezposelnih oseb
12 mesecev v zadnjih 16 mesecih oziroma 6
mesecev v zadnjih 8 mesecih, če so mlajše
od 25 let ter
– brezposelnih žensk, ki so bile v zadnjih 16 mesecih 12 mesecev prijavljene
v evidenci brezposelnih oseb in/ali v teh
12 mesecih vključene v izvajanje programa
»Usposabljanje na delovnem mestu« oziroma programa »Javna dela«.
Subvencioniranje zaposlovanja po tem
razpisu pomeni plačilo subvencije v višini
3.700,00 EUR delodajalcu, ki najmanj za
čas 12 mesecev (neprekinjeno in za polni
delovni čas) zaposli osebo iz prvega odstavka te točke.
Predmet javnega razpisa delno sofinancira Evropska unija in sicer iz Evropskega
socialnega sklada.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe, ki bodo za obdobje najmanj
12 mesecev (ali enega leta) za polni delovni čas zaposlili dolgotrajno brezposelne
ženske. Vsak prijavitelj se lahko prijavi na
območno službo, kjer ima sedež le z eno
vlogo za največ pet subvencioniranih zaposlitev. Vloga prijavitelja, ki vsebuje tudi opis
delovnih mest, je projekt.
Podaktivnost Pomoč pri zaposlovanju
dolgotrajno brezposelnih žensk 2 se bo
izvajala v skladu s priglašeno shemo državnih pomoči de-minimis »Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk« (št. priglasitve: M003-5022860-2008),
z dne 24. 6. 2008. Javni razpis se izvaja po
pravilih državnih pomoči, kar pomeni, da
dodelitev sredstev v okviru namena tega
javnega razpisa (zaposlitev težje zaposljive
osebe) predstavlja za prijavitelja državno
pomoč.
Do pomoči za zaposlovanje niso upravičena podjetja, ki poslujejo v dejavnosti oziroma sektorju:
– A 03 – Ribištvo in gojenje vodnih organizmov (Standardna klasifikacija dejavnosti,
veljavna od 1. 1. 2008 v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 17/08) – v nadaljevanju SKD,
– B 05 – Pridobivanje premoga (v skladu
z SKD),
– Primarne proizvodnje kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti in
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– Podjetja v težavah v skladu z Zakonom
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPRPGDT-UPB2) Ur. l.
RS, št. 44/07.
Predlagatelji morajo izpolnjevati sledeče
splošne pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba na dan
prijave registrirana za opravljanje dejavnosti
v Republiki Sloveniji,
– da v obdobju zadnjih dveh let pri zaposlovanju niso kršili obveznosti do zaposlenih, ki izhajajo iz delovno pravne zakonodaje in kolektivnih pogodb,
– da v obdobju zadnjih dveh let niso kršili sprejetih obveznosti iz naslova prejetih
sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja,
– da na dan prijave niso v stečajnem
postopku, postopku prisilne poravnave ali
v likvidaciji,
– da imajo poravnane vse davke in druge dajatve v Republiki Sloveniji,
– da v predpisanem obrazcu razpisne
dokumentacije opredeli in poda prikaz obsega sredstev financiranja celotnega projekta.
Pri tem upošteva celotne planirane stroške
zaposlitve novo zaposlene osebe/oseb.
V okviru vrednosti projekta prikaže:
– lastno financiranje projekta,
– sofinanciranje v okviru javnega raz
pisa.
Viri financiranja morajo izkazovati skupno planirano vrednost projekta.
5. Merila za izbor

Merilo za izbor vsakega predlaganega delovnega mesta znotraj posamezne
vloge

Število točk

1. Ustreznost delovnega mesta – projekta glede na potrebe brezposelnih
oseb iz ciljne skupine podaktivnosti – potrdilo pristojne območne službe
Zavoda

50 točk

2. Reference s področja zaposlovanja v okviru APZ – potrdilo pristojne
območne službe Zavoda

10 točk

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

30 točk

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

20 točk

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

10 točk

Maksimalno število točk

70–90 točk

Minimalno število točk, da se delovno mesto izbere
Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Izbrane bodo vloge za delovna mesta, ki
bodo ocenjena z najmanj 50 točkami.
Na odpiranju vlog bodo, v primeru večjega števila predloženih vlog za posamezna
delovna mesta od razpoložljivih sredstev,
izbrana tista delovna mesta, ki bodo zbrala
višje število točk. V primeru, da bodo delovna mesta ocenjena z enakim številom točk,
se izvede žrebanje.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis, in obdobje financiranja

50 točk

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje aktivnosti, znaša skupaj
1.100.000,00 €, od tega:

Leto

3587 – sredstva ESS (75%)
Ukrep 2.2.

3584 – sredstva LU (25%)
Ukrep 2.2

Skupaj

2008

825.000,00

275.000,00

1.100.000,00

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

Sredstva
v EUR

OS Celje

155.400

OS Koper

40.700

OS Kranj

33.300

OS Ljubljana

173.900

OS Maribor

222.000

OS Murska Sobota

162.800

OS Nova Gorica

29.600

OS Novo mesto

48.100

OS Ptuj

51.800

OS Sevnica

55.500

OS Trbovlje

48.100

OS Velenje

77.700.

7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo
v okviru instrumenta:
Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev, ki znaša 3.700,00 EUR za posamezno delovno mesto in se izplača po zaposlitvi brezposelne osebe, v roku, ki bo
določen v pogodbi o dodelitvi subvencije za
zaposlitev. Izplačilo bo izvedeno najkasneje
v 30 dneh od predložitve popolnega zahtevka za plačilo, ki ga delodajalec naslovi na
pristojno območno službo Zavoda. Skrajni
rok za predložitev popolnega zahtevka za
plačilo Zavodu je 25. 11. 2008.
Za vsako subvencionirano zaposlitev
mora izvajalec (delodajalec) predložiti zahtevek za izplačilo in dokazila:
– kopijo obrazca M-1/M-2 in,
– kopijo pogodbe o zaposlitvi.
V končnem poročilu za vsako zaposlitev
izvajalec poda naslednjo izjavo:
– da je bila oseba, pri izvajalcu zaposlena neprekinjeno 12 mesecev,
– da je brezposelni osebi zagotovil plačo
skladno s pogodbo o zaposlitvi in ji plačeval
prispevke in davke na plačo in iz plače ter
ji izplačeval tudi druge prejemke skladno
z veljavnimi predpisi iz področja delovno
pravne zakonodaje, kar lahko izkaže z verodostojnimi računovodskimi listinami, ki jih
bo izvajalec hranil v spisu projekta,
– o morebitnem podaljšanju pogodbe
o zaposlitvi z osebo z navedbo obdobja podaljšanja zaposlitve.
Sredstva, izplačana na podlagi predmet
nega javnega razpisa ter pogodbe o do-
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delitvi subvencije za zaposlitev, so namenjena spodbujanju primernih zaposlitev za
brezposelne osebe iz 2. točke predmetnega
javnega razpisa. Namen je dosežen, če je
bila zaposlitev ohranjena vsaj 12 mesecev
(ali eno leto), ob tem pa je delodajalec upošteval predpise iz področja delovnopravne
zakonodaje.
Če Zavod ugotovi nenamensko porabo
sredstev, se z dnem te ugotovitve pogodba
o dodelitvi subvencije za zaposlitev šteje za
razvezano, izvajalec pa je dolžan v roku 30
dni po prejemu pisne zahteve Zavoda vrniti sorazmeren del sredstev ob upoštevanju
časa izvajanja projekta. Za vsak neizpolnjen mesec zaposlitve posamezne osebe,
je izvajalec Zavodu dolžan vrniti sredstva
v višini 308,33 EUR. V primeru, da izvajalec
sredstev ne vrne v roku, tečejo zakonite zamudne obresti, ki so obračunane od dneva
nastanka terjatve do dneva vračila.
Izvajalec je dolžan hraniti dokumentacijo
o izvajanju pogodbe o dodelitvi subvencije
za zaposlitev še najmanj 10 let po poteku
subvencionirane zaposlitve.
8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici,
označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis Pomoč pri zaposlovanju
dolgotrajno brezposelnih žensk 2 za leto
2008«.
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
morajo biti le te označene enako kot vloga: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni
razpis Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno
brezposelnih žensk 2 za leto 2008«.
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno
ali po pošti. Vloge, ki bodo posredovane po
pošti, morajo biti poslane priporočeno ali
s povratnico na naslov pristojne območne
službe Zavoda. Vloge morajo imeti na ovojnici prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke III.
razpisne dokumentacije.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene prijavitelju.
Enako bodo neodprte vrnjene pisemske
kuverte, prejete po predvidenem roku za
predložitev vlog.
Kot pravočasne se bodo upoštevale
vloge, ki bodo prispele v vložišče pristojne
območne službe Zavoda do 12. ure, dne
1. septembra 2008.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno naslednji
dan po roku določenem za prispetje vlog
ob 10. uri v prostorih pristojne območne
službe Zavoda. Odpiranje bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog na
razpis, se strokovne komisije lahko odločijo, da odpiranje ne bo javno. O tej odločitvi
se prijavitelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani
Zavoda: http://www.ess.gov.si. Za odpiranje
vlog so zadolžene strokovne komisije, imenovane s strani Zavoda. Komisija je najmanj
tri članska v sestavi: predsednik in najmanj
dva člana.
Na odpiranju vlog strokovne komisije
ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove,
da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva.
Vloge, katere prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija
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s sklepom zavrže. Pri vsebinskem pregledu
se vloge (posamezno delovno mesto) točkuje na podlagi meril iz točke 5. »Merila za
izbor« javnega razpisa.
10. Izid javnega razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 30 dni po roku,
ki je določen za predložitev vlog. Rezultati
razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh Zavoda.
Prijaviteljem izbranih delovnih mest pristojna območna služba Zavoda v roku posreduje sklepe o izboru in jih pozove na podpis
pogodbe. Če se prijavitelj v roku 10 delovnih
dni od prejema poziva ne odzove na podpis
pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo. Prijavitelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali merilom za izbor programov, se
v objavljenem roku obvesti o odločitvi, da
njihove vloge niso izbrane.
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 pristojne
območne službe Zavoda 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 drugostopenjski organ Zavoda v roku 15
dni s sklepom.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija bo na voljo
na spletnih straneh Zavoda: http://www.
ess.gov.si. (v rubriki dejavnost/javni razpisi).
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti
tudi osebno v vložišču pristojnih območnih
služb Zavoda v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 15. ure in
v petek od 8. ure do 13. ure ter v sredo tudi
od 14. ure do 16. ure).
Naslovi območnih služb Zavoda:
ZRSZ, Območna služba Celje, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje,
ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka
ulica 2, 6000 Koper,
ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4000 Kranj,
ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana,
ZRSZ, Območna služba Maribor, Gregorčičeva ulica 37, 2000 Maribor,
ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska
Sobota,
ZRSZ, Območna služba Nova Gorica,
Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova
Gorica,
ZRSZ, Območna služba Novo mesto, Trdinova ulica 10, 8000 Novo mesto,
ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova
ulica 2, 2250 Ptuj,
ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg
Svobode 32, 8290 Sevnica,
ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica
1. junija 19, 1420 Trbovlje,
ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje.
12. Informacije: če katerikoli prijavitelj
zahteva dodatno pojasnilo ali obvestilo
v zvezi z razpisno dokumentacijo povezano s pripravo vloge, mora zanj zaprositi
pravočasno, oziroma najkasneje šest dni
pred potekom posameznega roka za oddajo
vlog. Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi Zavoda na spletni naslov: Martina.Stanonik@ess.gov.si. Odgovori na mo-
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rebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo
objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani Zavoda.
13. Informiranje in obveščanje javnosti
Izbrani prijavitelji morajo zagotoviti, da
bodo skladno s predpisi ESS zaposlene in
javnost informirali in obveščali o tem, da je
zaposlitev sofinancirana s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve.
Izbrani izvajalci morajo zagotoviti, da
bodo prostori, kjer se bo izvajala zaposlitev,
opremljeni tako, da bo zagotovljena vidnost
logotipa EU in besedila: »Program delno
financira Evropska unija« ter vidnost logotipa Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve in besedila: »Program delno financira Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve«.
14. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje
popolnosti nadzora in resničnosti podatkov,
posredovanih s strani prijaviteljev, lahko
tehnično, administrativno in finančno kontrolo instrumenta ali dokumentov izvajajo
institucije Republike Slovenije in Evropske
Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih
sredstev Republike Slovenije in sredstev
ESS nad pravilnostjo postopkov izvajanja
ter učinkovitostjo. Prijavitelj se s podpisom
pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev zaveže, da bo nadzornim organom
predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost
stroškov, sofinanciranih za izvajanje izbranega projekta; ali na kraju samem omogočil
vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe
nadzora, poročanja in spremljanja zagotovil
vse zahtevane podatke.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Ob-6202/08
2. razpis
za zbiranje projektnih predlogov za
donacijo
Vmesni organ – Regionalni center za
okolje zbira projekte slovenskih nevladnih
organizacij, ki bodo kandidirali na 2. razpis Programa Finančnega mehanizma EGP
in Norveškega finančnega mehanizma na
štirih prednostnih področji: varstvo okolja
in spodbujanje trajnostnega razvoja; ohranjanje evropske kulturne dediščine; razvoj
človeških virov ter zdravstvo in otroško varstvo.
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom, Smernice za prijavitelje projektnih
predlogov in prijavni obrazci so na voljo na
sedežu vmesnega organa: Regionalni center za okolje, Slovenska 5, 1000 Ljubljana
in na spletni strani http:www.rec-lj.si/projekti/eea/eea.htm. Rok za prejem projektnih
predlogov je četrtek, 2. oktober 2008, ob
12. uri.
Vmesni organ bo za pomoč pri pripravi
prijav na razpis v mesecu septembru organiziral informativno delavnico. Točen datum in
kraj delavnice bo objavljen na spletni strani:
www.rec-lj.si/projekti/eea/eea.htm.
Regionalni center za okolje za vzhodno
in srednjo Evropo
Ob-6203/08
LESNA LIP d.d. – v stečaju, Pod gradom 2, Slovenj Gradec, objavlja na podlagi
sklepa stečajnega senata Okrožnega sodi-

šča v Slovenj Gradcu, opr. št. St 21/2003
z dne 17. 6. 2008
javni razpis
Odreja se prodaja dela premoženja stečajnega dolžnika LESNA Lesno industrijsko
podjetje d.d. – v stečaju, Pod gradom 2, Slovenj Gradec, z zbiranjem ponudb, in sicer:
I. Predmet prodaje: 100% lastniški delež družbe LESNA JELKA d.o.o. Podjetje
za usposabljanje in zaposlovanje invalidov,
Mariborska 27, 2360 Radlje ob Dravi, katerega izklicna cena znaša 190.000,00 €.
Ponudniki naj pošljejo svoje ponudbe
v zaprti ovojnici v petnajstih dneh od objave
tega razpisa v časopisu (dan objave se ne
šteje) na Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
z oznako: »St 21/2003 – Ponudba za odkup,
ne odpiraj!«
II. Pogoji prodaje
Ponujena cena ne sme biti nižja od prodajne cene.
Poslovni delež se prodaja po načelu videno – kupljeno.
Ponudniki morajo v ponudbi, ki jo za
pravno osebo podpiše zakoniti zastopnik,
navesti točen naslov oziroma ime firme,
predmet ponudbe in ponujeni znesek. K ponudbi mora biti obvezno predloženo potrdilo
o plačilu 10% varščine (overjeni prenosni
nalog za pravne osebe ali položnica za fizične osebe). Fizične osebe morajo k ponudbi
predložiti potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije, pravne osebe pa največ 10 dni
star izpisek iz sodnega registra. Predložiti
morajo tudi javno listino ali izjavo iz četrtega
odstavka 153. člena ZPPSL.
Ponudniki ne morejo biti fizične in pravne
osebe, določene v 153. členu ZPPSL; to so
določeni bivši zaposleni, člani nadzornega
sveta, prokuristi, njihovi družinski člani in
določeni sorodniki ter pravne osebe, katerih delež pripada prej navedenim fizičnim
osebam in presega delež 10% celotnega
osnovnega kapitala te pravne osebe.
Ponudniki so dolžni plačati varščino v višini 10% od objavljene izklicne cene na TRR
stečajnega dolžnika št. 03175-1000128311,
odprt pri SKB banki d.d., Ljubljana, s pripisom “Ponudba za odkup St 21/2003” in
vplačilo dokazati s predložitvijo kopije nakazila kot prilogo ponudbe.
Varščina se izbranemu ponudniku všteje
v kupnino, drugim pa brez obresti vrne v 3
dneh po zaključku izbora.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v osmih dneh od dneva, ko bo
potekel rok za zbiranje ponudb.
III. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v roku petnajstih dni od
prejema obvestila o izbiri, kupnino pa plačati
v celoti v roku petnajstih dni, šteto od dneva
podpisa kupoprodajne pogodbe. Če kupnine
ne plača v tem roku in plačila ustrezno ne
zavaruje, velja, da je odstopil od nakupa in
prodaja se razveljavi, plačana varščina ali
del kupnine se mu ne vrne in zapade v korist
stečajnega dolžnika.
Plačilo kupnine se lahko tudi odloži za
obdobje dveh mesecev od sklenitve pogodbe, vendar mora kupec do roka za plačilo
kupnine zagotoviti in predložiti nepreklicno
in brezpogojno garancijo prvovrstne banke
na prvi poziv za znesek kupnine.
Davek na dodano vrednost ter vse stroške v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe
in druge stroške v zvezi s prenosom terjatve
je dolžan poravnati kupec.
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Vse informacije glede prodaje je možno
dobiti pri stečajnem upravitelju mag. Borisu Kastivniku, ki je dosegljiv na GSM št.
031/314-020.
LESNA LIP d.d. – v stečaju
Ob-6135/08
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Zagorje ob
Savi za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/07)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije
in izvedbe prireditev »Noč pred nočjo
in Zagorska noč 2008 ob občinskem
prazniku
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih
prireditev ob občinskem prazniku Občine
Zagorje ob Savi:
– »Noč pred nočjo«, ki bo dne 8. avgusta 2008 in
– »Zagorska noč 2008«, ki bo dne 9. avgusta 2008.
Obe prireditvi obsegata organizacijsko
tehnični del in programski del.
Ponudnik mora ponuditi obe prireditvi
in izvedbo projekta kot celote, torej organizacijsko-tehnični in programski del za obe
prireditvi.
Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo ene od razpisanih prireditev ali le organizacijsko tehnični ali le programski del za katerokoli razpisano prireditev, bodo izločene.
Organizacija in izvedba projekta ob
sega:
– ureditev prireditvenih prostorov in sicer
za prireditev »Noč pred nočjo« s postavitvijo enega odra na ploščadi pred protokolarnim objektom »Weinbergerjeva hiša«
in za prireditev »Zagorska noč« s pripravo
dveh odrov, in sicer na ploščadi pred protokolarnim objektom »Weinbergerjeva hiša«
(ta je postavljen že za prireditev »Noč pred
nočjo«) in dodaten oder pred tržnico »Pod
uro« v Zagorju ob Savi tako, da sta dne
8. avgusta 2008 prireditvena prostora pripravljena za pričetek prireditev,
– gostinsko ponudbo na prireditvenih
prostorih,
– zagotovitev redarske službe,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– program prireditev »Noč pred nočjo« in
»Zagorska noč 2008« oziroma zagotovitev
glasbenih izvajalcev v okvirih iz razpisne
dokumentacije,
– in ostale zahteve, razvidne iz razpisne
dokumentacije.
2. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke,
dokazila in priloge, navedene v razpisni
dokumentaciji ter biti obvezno podana na
obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo prednost pri izbiri
imele ponudbe, ki bodo nudile:

– večji delež sofinanciranja oziroma
sponzorskih sredstev, kar pomeni manjši
delež sofinanciranja občine,
– ugodnejše plačilne pogoje,
– in bodo nudile čimbolj raznovrsten
in aktualen program v skladu z razpisnimi
pogoji.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
prireditev »Noč pred nočjo« in »Zagorska
noč 2008«, znaša za obe prireditvi največ
19.000,00 € in je zagotovljena v proračunu
za leto 2008.
Na osnovi pogojev in meril bo Občina
Zagorje ob Savi sofinancirala projekt največ
v višini razpisanih sredstev. Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu
poravnan po izvedbi projekta in v skladu
s pogoji iz razpisne dokumentacije in pogodbe.
Poleg sofinancerskega deleža Občina
Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo javnih površin za
izvedbo prireditev,
– plačilo priklopa, odklopa in porabe električne energije brez priključnih omaric,
– oglaševanje prireditev po medijih in
drugo reklamiranje.
4. Rok za predložitev ponudb
Ponudbe pošljite na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje
ob Savi, v zaprti ovojnici. Na ovitku mora biti
naslov naročnika z vidno oznako »Ponudba
– Ne odpiraj – Razpis »Noč pred nočjo in
Zagorska noč« ter ime in naslov ponudnika
na hrbtni strani ovojnice ponudbe.
Ponudbe je potrebno predložiti do dne
18. 7. 2008 do 12. ure ne glede na vrsto
prenosa.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
prispele v navedenem roku in bodo pravilno
označene.
Odpiranje ponudb bo dne 18. 7. 2008
ob 12.30, v sejni sobi na sedežu Občine
Zagorje ob Savi in ga bo vodila strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
5. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija
za javni razpis in dodatne informacije so
zainteresiranim na voljo vsak delovni dan
na naslovu: Občina Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, kontaktni osebi: Branko Omahne ali Blanka Šmit,
tel. 03/565-57-02 ali 03/565-57-30.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-6136/08
Občina Radeče, Ulica Milana Majcna
1, 1433 Radeče kot prodajalec, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07,
27/08), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07) in 18. člena Statuta Občine
Radeče (UPB-1, Uradni list RS, št. 52/06) in
programom prodaje stvarnega premoženja
Občine Radeče z dne 12. 3. 2007 in 23. 4.
2007, objavlja župan Občine Radeče
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine
l. Predmet prodaje: zemljišče parc. št.
182/18, travnik v izmeri 597,00 m2, k.o. Radeče. Zemljišče je bremen prosto.
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Parcela 182/18, k.o. Radeče predstavlja
po veljavnih planskih aktih Občine Radeče
(Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do 2000
in srednjeročnega plana Občine Laško za
obdobje od leta 1986-1990 za Občino Radeče (Uradni list RS, št. 80/01) ter Odlok
o zazidalnem načrtu za naselje »Kolenov
graben« (Uradni list SRS, št. 10/77)) nezazidano stavbno zemljišče v ureditvenem
območju znotraj meje zazidalnega načrta za
naselje »Kolenov graben« Radeče.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
III. Pogoji prodaje:
1. Lastnik zemljišča je Občina Radeče,
Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče.
2. Izhodiščna cena za predmetno zemljišče po Poročilu o oceni vrednosti zemljišča
parc. št. 182/18, k.o. Radeče z dne 12. 6.
2008, izvedenca in cenilca gradbene stroke
Draga Žlajpaha, univ. dipl. inž. gradb. iz Celja, znaša 40,95 €/m2 oziroma 24.448,00 €.
V navedeno izhodiščno ceno ni vključen
20% DDV (davek na dodano vrednost), ki
ga plača kupec na podlagi izstavljenega računa prodajalca. Predmetno zemljišče bo
s sklenitvijo neposredne pogodbe prodano
najugodnejšemu ponudniku.
Kupec je poleg kupnine in DDV-ja dolžan
plačati tudi stroške zemljiškoknjižne izvedbe
tega posla in stroške notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi.
3. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«.
4. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je:
a) najvišja ponujena cena, ki mora biti
enaka ali višja od izhodiščne cene;
Cena
I. najvišja cena
II. najvišja cena
III. najvišja cena
ostale ponujene cene

Točke
70
65
60
50

b) predložena obvezujoča izjava o predvidenem datumu pridobitve gradbenega dovoljenja oziroma začetka del;
Predvideni datum pridobitve
gradb. dovoljenja
do vključno 1. 3. 2009
do vključno 15. 3. 2009
do vključno 1. 4. 2009
kasneje

Točke
30
20
10
0

5. Kupec je dolžan poravnati kupnino
v enkratnem znesku, in sicer v roku 30 dni
po podpisu pogodbe. Dogovorjeni rok plačila kupnine je bistvena sestavina pogodbe in
se zato šteje, da je v primeru zamude kupca
pri plačilu kupnine pogodba razdrta po samem zakonu. V primeru razdrtja pogodbe
iz razlogov na strani kupca varščina ostane
prodajalcu.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije.
2. Zainteresirani ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% ponujene cene, na
TRR Občine Radeče št. 01299-0100003393,
odprt pri UJP Žalec. Izbranemu ponudniku
bo neobrestovana varščina všteta v kupni-
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no. Neizbranemu ponudniku bo neobrestovana varščina vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
3. Pisne ponudbe morajo vsebovati:
a) naslednje osebne podatke in listine:
– če je ponudnik fizična oseba ali samostojni podjetnik posameznik: ime in priimek
ter naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta, davčno številko in številko
TRR, s.p. pa tudi izpisek iz registra Davčne
uprave RS, star največ 30 dni,
– če je ponudnik pravna oseba: firmo ter
sedež ponudnika, telefonsko številko, izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, ID št. za DDV, matično številko,
številko TRR, dokazilo o plačanih davkih in
prispevkih, staro največ 30 dni;
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne;
c) obvezujoča izjava o predvidenem datumu pridobitve gradbenega dovoljenja (obr.
IV-3-c);
d) dokazilo o plačani varščini;
e) ponudnikovo izjavo, da se strinja s pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom (obr.
IV-3-e).
4. Vse zainteresirane ponudnike vabimo, da do vključno 25. 7. 2008 posredujejo
svoje ponudbe priporočeno po pošti na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna
1, 1433 Radeče, s pripisom: »Javni razpis za prodajo nepremičnine – Ne odpiraj«.
Nepravočasnih oziroma prepoznih ponudb
prodajalec ne bo upošteval.
5. Skrajni rok za sklenitev pogodbe
o prodaji nepremičnine je 15 dni po pravnomočnosti sklepa o izboru najugodnejšega
ponudnika.
V. Postopek izbire:
1. Prispele ponudbe bodo komisijsko odprte in pregledane, pri čemer ne bo javnega
odpiranja ponudb. Pri izbiri najugodnejšega
ponudnika bodo upoštevane le tiste pravočasne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse
razpisane pogoje.
2. Merilo za izbor ponudnika je najvišja
ponujena cena in predložena obvezujoča
izjava o predvidenem datumu pridobitve
gradbenega dovoljenja, pri čemer bo izbran
ponudnik, ki doseže najvišje število točk
(maks. 100 točk).
3. Prodajalec bo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika sprejel najkasneje
v roku 15 dni po izteku roka za prijavo.
4. Zainteresirani ponudniki lahko izjavo
o predvidenem datumu pridobitve gradbenega dovoljenja (obr. IV-3-c) in izjavo o strinjanju s pogoji razpisa (obr. IV-3-e) dobite
vsak dan v okviru delovnega časa v vložišču
Občine Radeče ali na spletni strani Občine
Radeče: www.radece.si. Ogled zemljišča
je mogoč po predhodnem dogovoru. Zainteresirani ponudniki dobite vsa dodatna
pojasnila na Občini Radeče, Ulica Milana
Majcna 1, 1433 Radeče, v času uradnih ur
pri Brigiti Stopar, tel. 03/568-08-10 in Slavku
Kočevarju, tel. 03/568-08-18.
Občina Radeče
Št. 410-158/2008
Ob-6173/08
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 118/07 z dne 21. 12. 2007), Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica
(Uradni list RS, št. 47/08 z dne 16. 5. 2008),
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči
za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za program-
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sko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št.
12/08 z dne 1. 2. 2008), Mnenja Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, št. priglasitve: K-BE176-5880416-2007
z dne 19. 12. 2007 župan občine objavlja
javni razpis za
sofinanciranje organizacije in izvedbe
prireditve »Kmetijska tržnica 2008«
1. Višina zagotovljenih sredstev sofinanciranja je 6.202,00 €.
2. Upravičenci do sredstev: so neprofitna
društva in organizacije s področja kmetijstva
ali razvoja podeželja na območju Občine
Ilirska Bistrica in društva, kjer so člani, ki so
upravičenci do sredstev regijsko ali drugače
povezani, če na območju občine za to področje ni registriranega društva.
3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotov
ljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– organizirajo prireditev, katere namen
je predstavitev vseh področij kmetijstva in
kmetovalcev v Občini Ilirska Bistrica,
– predložijo podroben finančno ovrednoten plan in program prireditve,
– zagotovijo sodelovanje na prireditvi
okvirno 30 fizičnih in pravnih oseb iz različnih kmetijskih in sorodnih dejavnosti, ki
delujejo v in izven Občine Ilirska Bistrica,
– zagotovijo na prireditvi okvirno 30 stojnic na katerih bo mogoče kupiti kmetijske in
druge pridelke in izdelke povezane s kmetijsko proizvodnjo in kmetijstvom.
4. Višina subvencije: višina finančne pomoči je do 100% upravičenih stroškov (stroški organizacije in izvedbe) prireditve.
5. Koriščenje sredstev: koriščenje sredstev je možno na podlagi predloženega
popolnega zahtevka za izplačilo finančnih
sredstev, z dokazili o stroških in plačilih oziroma porabljenih sredstvih, za izvedbo prireditve in poročila o izvedbi prireditve.
6. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Kmetijska
tržnica 2008«.
7. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo s podatki o vlagatelju, obrazložitvijo, navedbo
vrednosti (finančno konstrukcijo) programa
oziroma projekta, navedbo virov financiranja na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami
in dokazili, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
zaključka javnega razpisa na spletni strani
Občine Ilirska Bistrica http: www.ilirska-bistrica.si in v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica.
Merila za izbor najboljšega ponudnika so
sestavni del razpisne dokumentacije.
8. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
O dodelitvi sredstev bo odločal župan
Občine Ilirska Bistrica.
Sklep bodo prosilci prejeli najpozneje
v roku 8 dni od odpiranja vlog.
Nepravočasne vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja
nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni.
Rok dopolnitve je 5 dni od dneva prejema

poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih
predlagatelj v navedenem roku ne dopolni
se zavržejo.
Odpiranje prijav bo isti dan po izteku roka
za oddajo prijav. Odpiranje prijav ni javno.
9. Rok za vložitev prijave: vloge z zahtevanimi prilogami morajo prispeti najkasneje
do petka, 18. 7. 2008, do 9. ure, na naslov:
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica.
10. Informacije: vse informacije v zvezi
z javnim razpisom lahko dobite na Občini
Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo
in finance, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica ali na tel. 05/714-13-61, kontaktna oseba Tanja Šajina ali na e-mail: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 410-159/2008
Ob-6174/08
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi določil
Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica
za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 118/07) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska
Bistrica za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 47/08)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in
izvedbe prireditve »Mala južna 2008«
v Občini Ilirska Bistrica
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Mala
južna 2008« v Občini Ilirska Bistrica.
Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini 1.500,00 €.
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne
organizacije in društva ter pravne in fizične
osebe s sedežem v Občini Ilirska Bistrica.
Rok za izvedbo prireditve je v času med
15. 8. 2008 in 31. 8. 2008.
Prijave morajo biti oddane na razpisni
dokumentaciji, ki je od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na
razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska
Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
Prijava mora biti oddana v zapečateni
ovojnici in ustrezno označena. Na prednji
strani ovojnice mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Mala južna 2008«.
Obravnavane bodo tiste pisne prijave,
ki bodo prispele do petka, dne 18. 7. 2008,
do 9. ure, po pošti na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali bodo vložene neposredno
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
pritličje levo.
Komisija bo obravnavala prijave, ki bodo
pravilno opremljene in bodo prispele pravočasno.
Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki
jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica.
Odpiranje prijav bo v petek, dne 18. 7. 2008,
ob 10. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni
od odpiranja ponudb.
Nepravočasne vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja
nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni.
Rok dopolnitve je 5 dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih
predlagatelj v navedenem roku ne dopolni
se zavržejo.
Merila za izbor najboljšega ponudnika so
sestavni del razpisne dokumentacije.
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Namen prireditve je poudarjanje identitete kraja, obogatitev celovite turistične ponudbe Občine Ilirska Bistrica, oživitev starih običajev in prenos tradicije na otroke in
mladino.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. 05/714-13-61, kontaktna
oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 331/2008-439-1571
Ob-6189/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 10.
člena in Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči in izvajanju drugih ukrepov razvoja
podeželja v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 4/2007) ter Odloka
o proračunu Občine Ljutomer za leto 2008
(Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 7/2007)
objavlja Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer
javni razpis
za sofinanciranje plačila zavarovalnih
premij v letu 2008
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev kot državne pomoči za sofinanciranje
zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov v letu 2008.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev znaša: 13.000,00
EUR.
III. Upravičenci in osnovni pogoji
Upravičenci oziroma končni koristniki
učinka dodeljene pomoči so zavarovanci
– nosilci kmetijskih gospodarstev s stalnim prebivališčem oziroma pravne osebe
s sedežem v Občini Ljutomer, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter
z zavarovalnico sklenejo zavarovalno polico s področja upravičenih stroškov v letu
2008.
Pomoč se dodeli le upravičencu, ki ni
podjetje v težavah.
V imenu upravičencev sofinancirani del
premije uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo
dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti.
IV. Upravičeni stroški: sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje posevkov
in plodov pred naravnimi nesrečami, skladno z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih
premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje
in ribištva leto 2008.
V. Višina sofinanciranja: višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje
posevkov in plodov, vključno s pripadajočim
davkom od prometa zavarovalnih poslov,
znaša 10% obračunane zavarovalne premije. Maksimalni sofinancirani delež Občine
Ljutomer na posamezno fizično in pravno
osebo oziroma kmetijsko gospodarstvo je
1.500,00 EUR.
VI. Splošni pogoji
Podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju med Občino Ljutomer in zavarovalnico,
ki ima dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti.
Državna pomoč se lahko dodeli pod pogojem, da vlagatelj zahtevka pisno izjavi,
koliko sredstev so upravičenci za sofinanciranje zavarovalne premije pridobili iz drugih
javnih virov.
VII. Vsebina vloge
Vlagatelj, ki s podpisom pogodbe o poslovnem sodelovanju pristopi k sodelovanju,

mora v roku vložiti zahtevek in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka
javnega razpisa na voljo med uradnimi urami na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba
št. 114 (Aleš Vaupotič).
Prav tako se vse informacije v zvezi
z javnim razpisom dobijo na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba št. 114 ali na
tel. 02/584-90-52, pri kontaktni osebi Alešu
Vaupotič, v času uradnih ur.
VIII. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je vključno do
19. 9. 2008.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer, oziroma se vloži neposredno
v vložišču Občine Ljutomer, soba št.: 108.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem
ovitku, ovitek pa mora biti označen z oznako
»Ne odpiraj – vloga« s pripisom »Državne
pomoči – sofinanciranje plačila zavarovalnih premij«.
IX. Obravnava vloge
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Ljutomer.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Na
podlagi ocene vlog pripravi predlog prejema
finančnih sredstev.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je osem dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo
vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti odločbe
o dodelitvi sredstev na naslov župana Občine Ljutomer v roku osem dni od prejema odločbe. Odločitev župana o pritožbi je
dokončna. Prepozno vložena pritožba se
zavrže.
X. Nenamenska poraba sredstev: v primeru ugotovitve, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi
neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na
predlog pristojnega občinskega upravnega
organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila dalje.
Občina Ljutomer
Št. 331/2008-439-1572
Ob-6190/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 10.
člena in Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči in izvajanju drugih ukrepov razvoja
podeželja v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 4/2007) ter Odloka
o proračunu Občine Ljutomer za leto 2008
(Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 7/2007)
objavlja Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja
društvene dejavnosti na področju
kmetijstva v Občini Ljutomer za leto
2008
I. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društvene dejavnosti.
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II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša 10.000 EUR.
III. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom
povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na
območju Občine Ljutomer. Društva, ki nimajo sedeža v občini, pa morajo imeti aktivnosti usmerjene tudi na področje Občine
Ljutomer.
IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu:
– registracija pravne osebe v skladu
s predpisi, ki urejajo društva;
– delovanje na področju kmetijstva in
s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
– realno izvedljiv program dela za leto
2008;
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve
(obrazca 1 in 2) in zahtevane priloge navedene v razpisni dokumentaciji.
V. Osnovna merila:
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma
zveze,
– delež izvedenega programa od celotne
vrednosti programa,
– zagotavljanje čim širše predstavitve
kmetijskim uporabnikom in javnosti,
– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Občine Ljutomer,
– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami,
– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa.
VI. Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe aktivnosti planiranih
v letnem programu dela,
– stroški mednarodnih aktivnosti,
– drugi stroški povezani z delovanjem
društva oziroma zveze.
VII. Višina sofinanciranja:
– do 100% upravičenih stroškov izkazanih na podlagi priznane vrednosti programa
društva oziroma zveze,
– priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni po
1. 1. 2008.
VIII. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obrazca in priložiti zahtevane priloge,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka
javnega razpisa na voljo med uradnimi urami v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, soba 108.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
se dobijo na Občini Ljutomer, Vrazova ulica
1, 9240 Ljutomer, ali na tel. 02/584-90-52,
kontaktni osebi Alešu Vaupotič.
IX. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je do vključno
19. 9. 2008.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer, oziroma se vloži neposredno v vložišči Občine Ljutomer. Predložena
vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek
pa mora biti na hrbtni strani opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja, in na sprednji
strani označen z oznako »Ne odpiraj – vloga« s pripisom »Pospeševanje društvene
dejavnosti – kmetijstvo«.
X. Obravnava vlog
Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so na-
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vedena v javnem razpisu oziroma v razpisni
dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve
sredstev se odloči z odločbo.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je osem dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo
vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 45 dneh po izteku
roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način
koriščenje proračunskih sredstev.
XI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
mora prejemnik vsa pridobljena sredstva
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve
sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in
sicer:
– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.
Občina Ljutomer
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Javne dražbe
Št. 4500298870
Ob-6142/08
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 25. 7. 2007 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 19. 2. 2007, objavlja
dražbo – licitacijo
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina na
lokaciji Nova Gorica, Kromberška cesta
12 – samostojno stoječa poslovna zgradba s poslovnimi prostori v skupni izmeri
238,32 m2 (klet, pritličje, mansarda) s pripadajočim zemljiščem (stavbišče in dvorišče)
v izmeri 665 m2, s parcelno številko 730,
pripisano k zemljiškoknjižnemu vložku št.
439, k.o. Nova Gorica; katastrski podatki
stavbe 2304-424-1. Objekt je zgrajen leta
1995. Objekt ima vso potrebno infrastrukturo: električno in vodovodno napeljavo, telefonsko napeljavo, ogrevanje je centralno na
plin; pred objektom je dvorišče – parkirišče.
Objekt s poslovnimi prostori se je v preteklosti uporabljal za namene pisarniške dejavnosti.
Nepremičnina je vpisana v zemljiški knjigi OS Nova Gorica, kot lastnina Telekoma
Slovenije d.d.
Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine
je 340.800,00 EUR.
II. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
– licitaciji za prodajo nepremičnine
Javna dražba – licitacija se bo vršila
v multimedijski konferenčni dvorani v pritličju
stavbe Telekoma Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, dne 23. 7. 2008 ob 11. uri.
Dražitelj mora najkasneje do vključno 18. 7. 2008 vplačati varščino v višini
34.080,00 EUR, kar predstavlja 10% izklicne cene nepremičnine, s pripisom: »plačilo
varščine za nepremičnino NG-Kromberška
12«, na transakcijski račun Telekoma Slovenije, d.d., št.: SI56 0310 0100 6235 420,
sklic: 00 98, pri SKB banki d.d., Ajdovščina
4, 1513 Ljubljana.
Na dražbi – licitaciji lahko sodelujejo fizične in pravne osebe.
Dražitelj mora komisiji, 30 minut pred
pričetkom dražbe:
– dati na vpogled original potrdila o plačilu varščine,
– posredovati popolne podatke o številki
tekočega računa (naziv banke in št. računa)
za vračilo varščine,

– dati na vpogled dokument za identifikacijo (osebni dokument),
– pravne osebe in samostojni podjetniki – izročiti izpis iz poslovnega registra pri
AJPES,
– v primeru, da dražitelj nastopa s pooblaščencem pa izročiti pisno notarsko overjeno pooblastilo.
Nepremičnina se licitira – draži po navedeni izklicni – izhodiščni ceni.
Dražba – licitacija se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku, vodi jo voditeljica dražbe; znesek vsakega višanja na dražbi je
5.000,00 EUR. Dražba – licitacija bo uspešna
tudi, če se je udeleži en sam dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno. Izlicitirana cena
– vrednost nepremičnine ne more biti nižja
od izklicne cene; dražitelj ponujene cene ne
sme preklicati (domneva trdnosti ponudbe
je kogentna). Dražba za nepremičnino je
končana, ko voditeljica dražbe trikrat ponovi
isto najvišjo ponujeno ceno. Na dražbi uspe
dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo
ceno. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno – izhodiščno ceno.
Če se dražitelj ne udeleži dražbe, se šteje
da draži nepremičnino z izklicno ceno, po
navedenih pogojih. Ugovori na potek dražbe
se lahko dajo do sestave dražbenega – licitacijskega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe
– licitacije. Uspelemu dražitelju se vplačana
varščina všteje v kupnino; dražiteljem, ki na
dražbi niso uspeli pa se varščina brez obresti
vrne v 8 delovnih dneh od dneva dražbe.
Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«.
Kupec plača poleg izlicitirane vrednosti
nepremičnine še predpisani davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano
vrednost.
III. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe
– licitacije. Kupnino mora kupec poravnati
v celoti v roku 30 dni od datuma izstavitve
računa, po sklenitvi pogodbe. Če kupec po
svoji krivdi ne izpolni obveznosti, se šteje,
da je odstopil od nakupa – v takšnem primeru prodajalec zadrži varščino.
Dodatne informacije o dražbi – licitaciji
predmetne nepremične lahko dobite ob delavnikih v času od 9. do 12. ure, v Službi za
upravljanje nepremičnin, na tel. 01/234-16-50,
02/530-27-70 in 01/234-15-92.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 05/333-56-12.
Telekom Slovenije, d.d.
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Razpisi delovnih mest
Št. 276/2008
Ob-6150/08
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, Podčetrtek, razpisuje, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, uradno prečiščeno besedilo
(Ur. l. RS, št. 16/07), Zakona o osnovni šoli,
uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št.
81/06) in Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur.
l. RS, št. 57/07), naslednja prosta delovna
mesta:
– učiteljica/učitelj razrednega pouka,
za določen čas s polnim delovnim časom,
– učiteljica/učitelj razrednega pouka
in podaljšanega bivanja, za določen čas
s polnim delovnim časom,
– učiteljica/učitelj likovne vzgoje in
podaljšanega bivanja, za določen čas
s polnim delovnim časom,
– učiteljica/učitelj nemškega, francoskega jezika in podaljšanega bivanja, za
določen čas s polnim delovnim časom,
– učiteljica/učitelj angleškega jezika
in podaljšanega bivanja, za določen čas
s polnim delovnim časom,
– hišnik in čistilec, m/ž, za določen čas
s polnim delovnim časom,
– 3 prosta delovna mesta – čistilka/čistilec, za določen čas s polnim delovnim
časom,
– kuharica/kuhar, za določen čas s polnim delovnim časom.
Začetek dela 1. september 2008.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in s potrdilom iz kazenske evidence, sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov:
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta 66,
3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
Št. 100/00007/2008-002
Ob-6179/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– UPB3), Občina Hoče - Slivnica, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
svetovalec za premoženjsko pravne
zadeve – pripravnik.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– znanje računalniških aplikacij;
– znanje uradnega jezika;
– višja raven znanja angleškega jezila;
– vozniški izpit.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za razpisano delovno mesto, v skladu
z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– UPB3), izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na pogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;

– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– 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;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje, da Občina
Hoče - Slivnica pridobi navedene podatke
iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne
soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna
dokazila.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev,
s polnim delovnim časom, v prostorih Občine Hoče - Slivnica, Pohorska c. 15, 2311
Hoče.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 22/04, 57/05, 10/06 in 139/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni
natečaj – svetovalec za premoženjsko pravne zadeve – pripravnik«, na naslov: Občina
Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311
Hoče, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri Suzani Kranjc, tel. 02/616-53-20.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Hoče - Slivnica
Ob-6261/08
Na podlagi 9. člena Uredbe o organizaciji, upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v tujini
(Uradni list RS, št. 94/06 in 41/08) in skladno
z določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in Spremembe
65/08), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) in Pravilnika o plačah in drugih prejemkih zaposlenih
delavcev v predstavništvih Javne agencije
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije z dne 20. 5. 2008 ter skladno
s prvim odstavkom 40. člena Statuta Jav-

ne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (čistopis številka
02/2008 z dne 20. 5. 2008) Javna agencija
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega delovnega mesta
vodja predstavništva slovenskega gospodarstva (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali tehnične ali naravoslovne smeri;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– dobro poznavanje poslovnega okolja
v Republiki Sloveniji in v državi, v kateri
deluje predstavništvo slovenskega gospodarstva;
– najmanj pet let delovnih izkušenj
v mednarodnem poslovanju;
– znanje uradnega jezika;
– aktivno znanje angleškega jezika in
praviloma tudi jezika države, v kateri deluje
predstavništvo slovenskega gospodarstva;
– znanje dela z računalnikom;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje šteje delovna doba
na delovnem mestu, za katero se zahteva
enaka stopnja izobrazbe in čas pripravništva
v enaki stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eni stopnji nižji izobrazbi. 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.
Naloge vodje predstavništva slovenskega gospodarstva:
– organiziranje dela in opravljanje nalog
predstavništva slovenskega gospodarstva;
– priprava predloga letnega programa
dela predstavništva slovenskega gospodarstva;
– priprava predloga letnega finančnega
načrta predstavništva slovenskega gospodarstva;
– izvajanje letnega programa dela ter doseganje ciljev skladno s smernicami;
– vodenje finančnega poslovanja predstavništva slovenskega gospodarstva;
– poročanje Javni agenciji za podjetništvo in tuje investicije in Ministrstvu za gospodarstvo.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
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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,
– 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,
– in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
4. izjava o aktivnem zanju angleškega
jezika;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Javi agenciji Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu vodja predstavništva slovenskega gospodarstva – sekretar. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za določen čas, za tri leta, s polnim delovnim časom, enomesečnimi pripravami na
sedežu Javne agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije ter šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal na predstavništvu slovenskega gospodarstva, in sicer v mestu Bukarešta, Romunija.
Kandidat odda ponudbo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z oznako »Za javni
natečaj za prosto delovno mesto vodja predstavništva slovenskega gospodarstva – sekretar v Romuniji, na naslov: Javna agencija
RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, in sicer
v 15 dneh po objavi v Uradnem listu RS in
v dnevnem časopisu. Za pisno obliko ponudbe šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: japti@japti.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v 60 dneh po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja posreduje Dražen Jeremić, po tel.
01/530-98-30.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije

Št. 110-157/2008-03110
Ob-6266/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo), mora prijava
kandidata vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata
za tožilsko funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa
od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elek
tronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Št. 110-158/2008-03110
Ob-6267/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
v zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 3 prosta mesta pomočnikov okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo), mora prijava
kandidata vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
pomočnika državnega tožilca, mora prijavi
priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
imenovanje na mesto pomočnika državnega
tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za tožilsko funkcijo oziroma funkcijo
pomočnika od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elek
tronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 352-85/2007/8
Ob-6172/08
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, na podlagi Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja
javno zbiranje ponudb
za izvajanje gostinske dejavnosti
v prostorih Sodne zgradbe,
Tavčarjeva 9, Ljubljana
I. Predmet najema
Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje kot upravljavec objekta Sodne
zgradbe na Tavčarjevi 9, Ljubljana, oddaja
v najem prostore za opravljanje gostinske
dejavnosti na podlagi javnega zbiranja ponudb.
Prostori obsegajo kuhinjo v izmeri 38 m²,
jedilnico v izmeri 34,6 m², prostori bifeja
v izmeri 69,5 m², sanitarni prostori obsegajo
14 m² ter skladišče 2,4 m². Skupna površina obsega 158,5 m². Prostori se nahajajo
v kletni etaži in se oddajajo v najem v stanju,
kakršnem so.
Posebni pogoji: najemnik zagotovi izvedbo nujno potrebnih del za obnovo prostorov,
kar se obračuna pri najemnini ter zagotovi
potrebno opremo. Najemnik mora na svoje
stroške pridobiti vsa predpisana dovoljenja.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja pisnih ponudb
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku skupaj z dokazilom o strokovni usposobljenosti,
– poročilo o dosedanjih aktivnostih s področja gostinske dejavnosti,
– ponujena višina mesečne najemnine,
– izjavo, da si je ponudnik ogledal prostore, ki se oddajajo v najem,
– dokazila o poravnanih davčnih obveznostih (potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni na dan predložitve ponudbe),
– potrdilo o vplačani varščini v višini 1
mesečne najemnine po ponudbi.
Ponudnik mora varščino za resnost ponudbe v višini 1 mesečne najemnine po ponudbi
plačati na TRR Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje št. 01100-6300109972,
sklic 18-20117-7103018-60182008. Varščina se ne obrestuje. Vsem ponudnikom
bo varščina vrnjena v roku 15 dni od izbire
najugodnejšega ponudnika. Rok vezanosti
ponudnika na ponudbo velja do sklenitve
najemne pogodbe.
III. Pogoji najema
Prostori se oddajajo v najem za določen čas 5 let. Najemnik nima pravice oddati
prostora v podnajem. Najemnik ni upravičen
do povrnitve kakršnih koli vlaganj v prostor,
niti ne pridobi nikakršnih pravic na prostoru.
Nujno potrebna dela za obnovo prostorov se
najemniku obračunajo pri plačilu najemnine.
Stroški in dajatve v zvezi z uporabo prostora niso vključeni v najemnini in bremenijo
najemnika. Restavracija je lahko odprta le
v delovnem času sodišča in je namenjena
zaposlenim in strankam sodišča. Najemnik
zagotovi pripravo hrane na sami lokaciji ter
zagotovi dnevno vsaj 2 različna menija ma-

lice in kosila ter jedi po naročilu, solatni bife
ter različne vrste brezalkoholnih pijač. Najemnik se zaveže nuditi gostinske storitve tudi
v prostorih izven restavracije v sodni zgradbi
in drugih lokacijah sodišča po predhodnem
dogovoru.
IV. Način oddaje ponudbe in rok za oddajo ponudbe
Ponudba mora prispeti do vključno 25. 7.
2008 v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo
za pravosodje, Sektor za nepremičnine in
investicije v pravosodju, Župančičeva 3, Ljubljana, z obveznim pripisom: »Ponudba za
najem prostorov – Tavčarjeva 9, Ljubljana –
Ne odpiraj.« Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih
ponudb in ponudb prispelih po preteku razpisnega roka komisija ne bo obravnavala.
V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne
28. 7. 2008 ob 10. uri na Ministrstvu za
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala strokovna komisija, ki bo izbrala najugodnejšega ponudnika. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višina mesečne
najemnine. Najugodnejši ponudnik je tisti
ponudnik, ki ponudi najvišjo mesečno najemnino ob izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja pisnih ponudb.
Če bo več ponudnikov ponudilo enako
višino mesečne najemnine, bodo ti ponudniki povabljeni na pogajanja. Izbrani ponudnik
mora pristopiti k podpisu najemne pogodbe
v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri,
sicer se šteje, da je odstopil od ponudbe.
V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca.
Vlada RS ali upravljavec prostorov Ministrstvo za pravosodje si pridružujeta pravico,
da postopek ustavita do sklenitve najemne
pogodbe oziroma se upravljavec prostorov
odloči, da ne izbere nobenega ponudnika.
VI. Informacije: vsa pojasnila v zvezi
s predmetom najema, ogledom poslovnih
prostorov ter vzorec najemne pogodbe,
dobite vsak dan od 9. do 15. ure na tel.
01/369-52-64 – kontaktna oseba Simona
Završnik ali preko elektronskega naslova:
simona.zavrsnik@gov.si.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-16/2008/14
Ob-6221/08
Na podlagi četrtega odstavka 18. člena
Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS,
št. 49/02, 75/03, 71/07) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitev sodne tolmačke:
1. Vesna Bonač Strenar se razreši kot
sodna tolmačka, imenovana za angleški jezik, z dnem 27. 6. 2008.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 43000-113/08
Ob-6262/08
Na podlagi sklepa, ki ga je na svoji 33. seji dne 10. 6. 2008 sprejel Upravni
odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, PE informacijski center, na podlagi 1. točke 43. člena Statuta Zavoda, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
– Enoinpolsobno stanovanje na naslovu
Kvedrova 5, Ljubljana, stanovanjske površine 34,85 m2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Izhodiščna cena je 122.330 €.
– Garsonjera na naslovu Einspielerjeva 5b, Ljubljana, stanovanjske površine
18,42 m2. Izhodiščna cena je 51.683 €.
– Soba na naslovu Zakotnikova 1, Ljubljana, stanovanjske površine 9,40 m2. Izhodiščna cena je 24.512 €.
– Enosobno stanovanje na naslovu
Park Maestral 2, Červar Porat, stanovanjske površine 28,62 m2. Izhodiščna cena je
56.192 €.
II. Ponudbe morajo biti dostavljene pisno
v zaprtih ovojnicah, z vidno oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«
na sedež prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – Področna enota
Informacijski center, najkasneje do 31. 8.
2008 do 12. ure. Ponudbe prispele po navedenem roku, se ne bodo upoštevale.
III. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– Ime in naslov kupca oziroma ime in
sedež firme;
– Ponujeno ceno;
– Natančno navedbo nepremičnine;
– Dokazilo o plačilu varščine.
IV. Ponudnik mora plačati varščino
na račun prodajalca 01100-6030274014,
sklic 00 5000, za ponudnike iz tujine pa
na račun SKB Banka, d.d. BIC CODE SKB
AD12X ZZZS Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, IBAN: SI 56 011006030274014, sklic
00 5000 v višini 10% izhodiščne cene za
nepremičnino, za katero vlaga ponudbo.
Uspelim ponudnikom se varščina vračuna v kupnino, neuspelim pa se vrne brez
obresti v roku 8 dni po zaključku postopka
prodaje nepremičnine v valuti, ki je bila
plačana kot varščina.
V. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena.
VI. Izbrani ponudnik je dolžan v roku
15 dni od prejema sklepa o izbiri podpisati
prodajno pogodbo in v nadaljnjih 8 dneh plačati celotno kupnino. V nasprotnem primeru
si prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega
ponudnika. Hkrati prodajalec zadrži varščino
ponudnika, ki v 15 dnevnem roku ne podpiše pogodbe, ali v 8 dnevnem roku ne plača
celotne kupnine.
VII. Kupec nepremičnine je dolžan plačati
vse stroške v zvezi s sklenitvijo in zemljiško
knjižno izvedbo pogodbe (zlasti notarske
storitve, vpis v zemljiško knjigo) ter plačati
vse pripadajoče javne dajatve.
VIII. Najemnik nepremičnine ima pod
enakimi pogoji predkupno pravico. Sprememba lastništva na obstoječe najemno
razmerje ne vpliva.
IX. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom ter
tudi, da lahko do sklenitve pravnega posla,
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že začeti postopek ustavi, brez dolžnosti
povračila kakršnekoli odškodnine.
X. Postopek bo vodila posebna komisija za izvedbo postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem. Kontaktna oseba
za dodatne informacije je Karmen Perme,
tel. 01/307-73-35, elektronski naslov: karmen.perme@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Področna enota Informacijski center
Št. 6033-118/2008/1
Ob-6138/08
Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo je na podlagi 49. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06
– uradno prečiščeno besedilo), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 64/08
– ZViS-F) ter 6. in 10. člena Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list
RS, št. 61/06) na 4. redni seji 20. junija 2008
sprejel
merila za akreditacijo študijskih
programov za izobraževanje učiteljev
1. Splošna določba: ta merila Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo poleg
meril za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS,
št. 101/04) uporablja pri akreditaciji študijskih programov za izobraževanje učiteljev.
Z njimi sta določena tudi struktura in obseg
(kreditno ovrednotenje) pedagoško-andragoškega izobraževanja (v nadaljevanju: pedagoškega usposabljanja).
2. Študijski programi za izobraževanje
učiteljev
Študijski programi za izobraževanje učiteljev so študijski programi za pridobitev
izobrazbe in študijski programi za izpopolnjevanje na študijskem področju (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev,
v katerih se na ustrezen vzporedni, zaporedni ali integralni način povezujejo:
– vede o vzgoji in izobraževanju,
– discipline, na katerih temeljijo specifična predmetna področja, ki se poučujejo
v vzgojno-izobraževalnih zavodih (v nadaljnjem besedilu: šolah),
– predmetne oziroma specialne didaktike ter
– pedagoška praksa.
Mednje spadajo:
a) študijski programi druge stopnje, po
katerih se pridobi strokovni naslov magister
profesor ali magistrica profesorica, in sicer:
– magistrski študijski programi, ovrednoteni s 60 do 120 KT oziroma tako, da skupaj
s študijskim programom prve stopnje obsegajo 300 KT (trajajo pet let),
– enoviti magistrski študijski programi,
ovrednoteni s 300 KT;
b) študijski programi prve stopnje za učitelje strokovnoteoretičnih predmetov oziroma
programskih enot v poklicnih oziroma strokovnih šolah, ovrednoteni z najmanj 240 KT;
c) študijski programi prve stopnje za
predšolsko vzgojo, ovrednoteni s 180 KT;
d) študijski programi za izpopolnjevanje,
to so programi za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe in drugi pedagoški programi, ovrednoteni z najmanj 60 KT.
Študijski programi za izobraževanje učiteljev iz točk a in b so praviloma dvopredmetni, izjemoma pa eno - ali večpredmetni.
V dvo - ali večpredmetnih študijskih programih morajo biti natančno razvidni deleži
pedagoškega usposabljanja (sestavljenega

v skladu s 3. in 4. točko meril). Ti so lahko
vzporedni s predmeti matične discipline ali
pa integrirani vanje.
3. Struktura in kreditno ovrednotenje
pedagoškega usposabljanja v študijskih
programih za pridobitev izobrazbe oziroma
v programih za izpopolnjevanje.
Pedagoško usposabljanje v ustrezni povezavi s študijem predmeta oziroma predmetov, ki se poučujejo, zagotavlja pridobitev
kompetenc, potrebnih za učinkovito opravljanje učiteljskega poklica. Ovrednoteno je
z najmanj 60 KT in obvezno vsebuje:
– pedagoško-psihološko znanje z elementi razvojne in pedagoške psihologije,
pedagogike, andragogike in obče didaktike,
– predmetne oziroma specialne didaktike
v povezavi s študijem matične discipline ter
– pedagoško prakso.
4. Pedagoška praksa
Pedagoška praksa v šoli kot obvezni sestavni del pedagoškega usposabljanja mora
biti ovrednotena z najmanj 15 KT. Organizira
in izvaja se po načelu reflektivne prakse in
mora študentom omogočati integracijo predmetno-vsebinskega in pedagoško-profesionalnega znanja s postopnim vpeljevanjem
v poučevanje in poklic učitelja.
Študentom s pedagoškimi izkušnjami
se lahko praksa prilagodi po vsebini in ob
segu.
5. Kompetence, pridobljene po študijskih
programih za izobraževanje učiteljev
Diplomanti študijskih programov za izobraževanje učiteljev morajo biti sposobni povezati in uporabiti pridobljeno znanje
v kompleksnih, nepredvidljivih in raznovrstnih okoliščinah, pri čemer se tesno povezujejo tri sestavine: spoznavna (znanje in
razumevanje), akcijska (poklicne sposobnosti) in čustveno-motivacijska (stališča in
vrednote). Pridobiti si morajo predvsem naslednje splošne kompetence:
a) Sposobnost sodelovanja:
– samozaupanje, samostojnost in odgovornost pri stikih z drugimi,
– sporazumevalna zmožnost,
– veščine skupinskega dela z upoštevanjem raznolikosti, večkulturnosti in etičnosti,
– sposobnost premisleka o različnih sistemih vrednot,
– sposobnost za učinkovito reševanje
problemov.
b) Učinkovito poučevanje:
– načrtovanje in upravljanje časa,
– obvladanje strategij poučevanja/učenja
in različnih načinov preverjanja in ocenjevanja znanja,
– upoštevanje razvojnih značilnosti ter
posebnosti otrok, dijakov, odraslih udeležencev izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: učencev) za spodbujanje uspešnega
učenja,
– razvijanje sposobnosti učencev za vseživljenjsko učenje,
– uporaba informacijsko-komunikacijske
tehnologije oziroma razvijanje informacijske
pismenosti pri učencih.
c) Sodelovanje z delovnim in družbenim
okoljem (z družbo in v družbi):
– z drugimi delavci na šoli, drugimi šolami in inštitucijami ter strokovnjaki na vzgojno-izobraževalnem področju,
– s starši in drugimi osebami, odgovornimi za učence,
– na lokalni, regionalni, nacionalni,
evropski in širši globalni ravni.
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č) Usposobljenost za stalen poklicni razvoj (vseživljenjsko izobraževanje):
– sposobnost samokritičnega premisleka
o lastnem delu in njegovega vrednotenja,
– izboljšanje kakovosti svojega dela
z razvijanjem študijskih in raziskovalnih veščin,
– sporazumevalna zmožnost, odprtost
za nasvete in sodobna dognanja v svojem
poklicnem okolju, usposobljenost za razvijanje in ustvarjanje znanja.
d) Organizacijske in vodstvene sposobnosti ob
– dobrem poznavanju svojega poklica in
predpisov, ki urejajo delovanje šole.
6. Doktorski študijski programi
V doktorskih študijskih programih na študijskem področju (14) izobraževalne vede
in izobraževanje učiteljev se integralno povezujejo:
– vede o vzgoji in izobraževanju,
– discipline, na katerih temeljijo specifična predmetna področja, ki se poučujejo
v šolah, ter
– predmetne oziroma specialne didaktike.
Doktorski študijski programi na tem področju so oblikovani tako, kot je določeno
v 33. in 35. členu Zakona o visokem šolstvu.
Individualno raziskovalno delo je usmerjeno
v teoretična in praktična vprašanja iz vzgoje,
izobraževanja oziroma poučevanja.
7. Uveljavitev meril: ta merila začnejo
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS. Z dnem njihove uveljavitve prenehajo veljati Merila za ocenjevanje pedagoških študijskih programov, sprejeta 9. 6.
1995 (Uradni list RS, št. 34/95), in dopolnitve, sprejete 10. 9. 2004 (Uradni list RS,
št. 101/04).
Svet Republike Slovenije
za visoko šolstvo
Št. 9/08
Ob-6141/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), Splošnih pogojev
poslovanja Javnega sklada Občine Ruše
za gospodarjenje z nepremičninami (MUV,
št. 3/2002) ter v skladu s Statutom Javnega sklada Občine Ruše za gospodarjenje
z nepremičninami (MUV, št. 12/2001), Javni
sklad Občine Ruše za gospodarjenje z nepremičninami objavlja
drugo javno zbiranje ponudb
za prodajo enosobnega stanovanja
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javni sklad
Občine Ruše za gospodarjenje z nepremičninami (v nadaljevanju: JANES), Trg vstaje
11, 2342 Ruše, davčna št.: 16230337, matična št.: 1121332.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena: enosobno stanovanje št.
8, v II. nadstropju večstanovanjske stavbe
v Rušah, Jamnikova ul. 2, v izmeri 40,35 m2.
Izhodiščna cena je 935 EUR/m2.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«.
3.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in
bo s sklepom direktorja izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
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V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima JANES pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
od sklenitve prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.5. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še 2% davek na promet nepremičnin ter stroške zemljiškoknjižnega
prenosa.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene stanovanja, ki
jo je potrebno plačati na transakcijski račun
Občine Ruše, 01308-0100008966, z navedbo »varščina – javno zbiranje ponudb
za stanovanje«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
4.2.1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov, oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo kavcije)
in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
4.2.2. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
4.2.3. priloge iz točke 4.3. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 31. 7.
2008, do 11. ure. Ponudbe se oddajo do
navedenega roka in ure v sprejemni pisarni
ali pošljejo v zaprti kuverti na naslov: Javnega sklada Občine Ruše za gospodarjenje z nepremičninami, Trg vstaje 11, 2342
Ruše. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.3. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega
dokumenta (fizične osebe), priglasitveni list
(samostojni podjetniki posamezniki), overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe),
ne starejši od 3 mesecev, potrdilo o plačani
varščini, izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe, izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 8. 2008.
5. Dodatne informacije: za dodatne informacije in možnost ogleda stanovanja, pokličite na tel. 02/669-06-57, kontaktna oseba
Katja Markač Hrovatin.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe 1. 8. 2008 na sedežu JANES-a, s pričetkom ob 12. uri.
6.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
6.3. V primeru, da bo prispelo več enako
ugodnih ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni preteku roka za javno zbiranje
ponudb.
6.5. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena.
Javni sklad Občine Ruše
za gospodarjenje z nepremičninami
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Št. 478-131/2008
Ob-6139/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in določil Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter
na podlagi Posamičnega programa prodaje
št. 478-131/2008 z dne 2. 7. 2008, ki ga je
sprejel župan Občine Črnomelj, Andrej Fabjan, objavlja Občina Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
2. Prodajalca: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj in Kobe Tadej, Polje,
Cesta V/1, 1000 Ljubljana.
3. Predmet prodaje: nepremičnine parc.
št. 3928, pašnik v izmeri 403 m2, parc. št.
3930, sadovnjak v izmeri 414 m2 in parc. št.
189/1.S, stavbišče v izmeri 402 m2, vse vpisane pri vl. št. 1388 k.o. Tanča gora.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje, so
v solastnini Občine Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj in Kobe Tadeja, Polje,
Cesta V/1, 1000 Ljubljana. Občina Črnomelj
je nepremičnine pridobila na podlagi pravnomočnega sklepa Okrajnega sodišča v Črnomlju o dedovanju z dne 18. 9. 2007, opr. št.
D 126/2006. Lastniški delež Občine Črnomelj znaša ½. Tadej Kobe je nepremičnini
pridobil na podlagi pravnomočnega sklepa
Okrajnega sodišča v Črnomlju o dedovanju
z dne 22. 2. 1990, opr št.: D 2/90. Lastniški
delež Kobe Tadeja znaša ½. Solastnik Kobe
Tadej se strinja z odprodajo solastniškega
deleža v skladu z vsebino tega razpisa. Kupoprodajna pogodba bo sklenjena med izbranim ponudnikom na eni strani in obema
solastnikoma na drugi strani.
Zemljišča se nahajajo v poselitvenem
območju. Locirana so ob poti, ki je asfaltirana. Na zemljiščih stojijo različni objekti. Na
nepremičnini parc. št. 189/1.S k.o. Tanča
gora stoji stanovanjska hiša. Hiša je bila
zgrajena leta 1929. Lokacija hiše je po oceni in s stališča prostora dobra, ima pa stare
in nevzdrževane objekte, ki so spomeniško
zaščiteni. Hiša ni podkletena, pritličje je v nivoju terena, na manjšem zidanem podstavku. Pritličje je iz lesenih žaganih brun ter
opečnih zidov in dimnikov. Nad pritličjem
je lesen tramovni strop. Kolenčnih zidov ni,
čelne stene podstrešja so lesene. Podstrešje ima notranji dostop po lesenih stopnicah,
je nizko, neobdelano in prazno. Ostrešje
je leseno, dvokapno. Kritina je cementna,
žlebi niso postavljeni. Fasada nima obdelav. Hiša je v celoti dotrajana, posamezni
elementi hiše so uničeni. Predelav hiše ni
bilo, novejši pa so priključki na električno
omrežje in vodovod. Telefonsko omrežje je
v bližini. Priključki so odjavljeni. Napeljave
so neuporabne. Na nepremičnini parc. št.
189/1.S k.o. Tanča gora stoji tudi kašča. Gre
za staro in dotrajano zidano gospodarsko
poslopje. Na nepremičninah parc. št. 189/1.
S in parc. št. 3928 k.o. Tanča gora stoji hlev.
Hlev je zidano gospodarsko poslopje, je dotrajan, s poškodovano streho in stropom.
Na nepremičninah parc. št. 189/1.S in parc.
št. 3930 k.o. Tanča gora stoji skedenj. Skedenj je leseno gospodarsko poslopje. Ima
novejšo kritino kot ostali objekti in je tudi
v boljšem stanju.

4. Cena zemljišč: izhodiščna cena je
18.275,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami, ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine, plačati na ponujeno
ceno.
5. Nepremičnine se odprodajo kot celota,
po načelu »videno – kupljeno«.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS ali v drugi državi
članici EU, fizične osebe, ki so državljani
RS oziroma druge države članice EU in samostojni podjetniki s sedežem v RS oziroma
drugi državi članici EU, in sicer tako, da do
navedenega roka pošljejo ponudbo, kot je
opisano spodaj.
7. Rok in način oddaje ponudbe: pisne
ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj ali oddajo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj. Pisne ponudbe je potrebno
v zaprti kuverti dostaviti do vključno 8. 8.
2008 do 9. ure zjutraj. Na zaprti ovojnici
mora biti pod naslovom prejemnika vidno
(poudarjeno) navedeno »Ne odpiraj! – Ponudba za nakup nepremičnin«.
8. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo
je 3 mesece od dneva odpiranja ponudb.
9. Ponudba mora biti izdelana tako, da
vsebuje:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko,
številko transakcijskega računa in fotokopijo
osebnega dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID za
DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe,
– navedbo nepremičnin, ki so predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri čemer cena (brez
davka) ne sme biti nižja od izhodiščne,
– izjavo ponudnika, da soglaša z razpisnimi pogoji,
– dokazilo o plačani varščini,
– parafiran vzorec pogodbe (po razpisni
dokumentaciji).
10. Varščina: ponudniki morajo v roku
za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine,
brez upoštevanega davka na promet z nepremičninami. Varščino je potrebno nakazati na podračun EZR Občine Črnomelj, št.
01217-0100015850, sklic: 00 478-131-2008.
Dokazilo oziroma kopijo dokazila o plačilu
varščine mora ponudnik predložiti ponudbi,
saj bo upoštevana le ponudba z dokazilom
o plačani varščini. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
11. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: kriterij je najvišja ponujena cena.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Občine Črnomelj. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika
bo opravila komisija za vodenje in nadzor
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postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Črnomelj, ki bo po zaključku
postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenega
kriterija izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče
doseči najugodnejše pogoje razpolaganja,
lahko pozove vse ponudnike, da ponudbe
še dopolnijo v posameznih elementih.
12. Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 15 dni od prejema poziva prodajalca k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik v zgoraj določenem roku ne podpiše
pogodbe, varščina zapade v korist Občine
Črnomelj in velja, da je izbrani ponudnik
odstopil od svoje ponudbe, prodajalca pa
lahko skleneta pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
13. Kupnino za nepremičnine, ki so predmet prodaje mora izbrani ponudnik poravnati:
Občini Črnomelj v roku 8 dni od izstavitve računa s strani Občine Črnomelj (višina kupnine v sorazmerju z lastniškim deležem Občine
Črnomelj na nepremičninah, ki so predmet
prodaje) in Kobe Tadeju v roku 15 dni od overitve pogodbe pri notarju (višina kupnine v sorazmerju z lastniškim deležem Kobe Tadeja
na nepremičninah, ki so predmet prodaje).
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen,
je bistvena sestavina pravnega posla. Izbrani
ponudnik prevzame nepremičnine v last in
posest s vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo, ki bo izvedena po plačilu celotne
kupnine. V primeru zamude plačila kupnine
tečejo zakonite zamudne obresti od dneva
zapadlosti plačila kupnine do dne plačila.
14. Stroške overitve prodajne pogodbe
pri notarju, davek na promet z nepremičninami in stroške vknjižbe lastninske pravice
v zemljiško knjigo krije kupec.
15. Nepopolne ponudbe, ponudbe, ki
bojo nižje od izklicne cene, ponudbe, ki bojo
prispele po preteku roka za oddajo ponudb
(nepravočasne ponudbe), ponudbe s pogoji
v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za
katere ne bo vplačana varščina, ne bodo
upoštevane.
16. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnin umakne, ali jo dopolni do roka
za oddajo ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne.
17. Komisijsko odpiranje ponudb bo
dne 8. 8. 2008 ob 12.30, na sedežu Občine
Črnomelj, v mali sejni sobi. Pri odpiranju
ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki in
njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili.
18. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni.
19. Župan Občine Črnomelj ali imenovana komisija v soglasju z županom, lahko
ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne
že vplačana varščina.
20. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi s prodajo nepremičnin
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Kontaktni osebi: Slavica Novak Janžekovič (tel. 07/306-11-08) in Tanja Ramuta
(tel. 07/306-11-09).
Občina Črnomelj
Št. 36200-0034/01
Ob-6181/08
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360
Vrhnika (v nadaljevanju: naročnik), objavlja
na podlagi Zakona o javnih financah (Ura-

dni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
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),
Programa prodaje stvarnega premoženja
Občine Vrhnika, sprejetega z Odlokom
o proračunu Občine Vrhnika za leto 2008
(Uradni list RS, št. 122/07) in Posameznega
programa prodaje stvarnega premoženja št.
36200-0034/01, ki ga je sprejel župan Občine Vrhnika dne 30. 6. 2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na Opekarski
14, Vrhnika
I. Prodajalec in organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet prodaje je šest stanovanj v večstanovanjskem objektu Opekarska 14, ki
stoji na parc. št. 2756/4, k.o. Vrhnika, skupne površine 1.262 m2. Stanovanja so vpisana v zemljiško knjigo.
1. enosobno stanovanje št. 2, v skupni
površini 33,70 m2,
2. enosobno stanovanje št. 6, v skupni
površini 52,23 m2,
3. garsonjera št. 9, v skupni površini
28,84 m2,
4. dvosobno stanovanje št. 11, v skupni
površini 63,15 m2,
5. dvosobno stanovanje št. 12, v skupni
površini 67,07 m2,
6. enosobno stanovanje št. 14, v skupni
površini 50,62 m2.
Navedena stanovanja so zasedena z najemniki, ki imajo sklenjene najemne pogodbe. Najemniki stanovanj imajo pod enakimi
pogoji predkupno pravico.
Izhodiščna cena za navedene nepremičnine:
– za stanovanje št. 2 znaša 13.500,00
EUR,
– za stanovanje št. 6 znaša 21.850,00
EUR,
– za stanovanje št. 9 znaša 11.000,00
EUR,
– za stanovanje št. 11 znaša 23.000,00
EUR,
– za stanovanje št. 12 znaša 24.350,00
EUR,
– za stanovanje št. 14 znaša 21.200,00
EUR.
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja najmanj za
izhodiščno ceno.
2. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje.
3. Stroške overitve pogodbe pri notarju
ter stroške vpisa nepremičnin v zemljiško
knjigo plača kupec.
4. Nepremičnina bo prodana ponudniku
za katerega bo Komisija za pridobivanje,
razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem občine Vrhnika ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
5. Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 30 dni po prejemu
obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se
šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Vrhnika pravico zadržati varščino.
6. Kupnino poravna kupec v roku petnajst dni od dneva sklenitve kupoprodajne
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pogodbe na transakcijski račun Občine Vrhnika št. 03140-0100001093, sklic na številko
za 1) 2340-1, za 2) 2340-2, za 3) 2340-3,
za 4) 2340-4, za 5) 2340-5, za 6) 2340-6.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina pravnega posla.
7. Pri nakupu stanovanj imajo najemniki
pod enakimi pogoji predkupno pravico. Kupec, ki ni najemnik prevzema vse obveznosti prodajalca iz obstoječega sklenjenega
najemnega razmerja z najemniki, položaj
najemnikov pa se po izrecni zakonski določbi ne sme poslabšati.
IV. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki
imajo pravico pridobivati nepremičnine
v Republiki Sloveniji, skladno z veljavno
zakonodajo.
2. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% od vrednosti nepremičnine
na transakcijski račun Občine Vrhnika št.
03140-010000 1093, sklic na številko za 1)
2340-1, za 2) 2340-2, za 3) 2340-3, za 4)
2340-4, za 5) 2340-5, za 6) 2340-6.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
V. Vsebina pisne ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega oziroma osebnega
računa, naziv in naslov banke za vračilo
varščine),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– zahtevane priloge.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dovoljenja (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) ne starejši od 30 dni,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 30 dni,
– pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– dokazilo o plačani varščini,
– lastnoročno podpisana izjava ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Edino merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je višina ponujene kupnine.
Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do 4. 8. 2008. Za pravočasno ponudbo se šteje tista ponudba,
ki bo prispela do najpozneje do 4. 8. 2008
do 12. ure. V primeru, da ponudba ne bo
oddana v skladu z določili tega razpisa, je
pristojna komisija ne bo upoštevala in jih bo
neodprte vrnila.
Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno ali osebno v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – stanovanja št. ___ na Opekarski
14, Vrhnika« na naslov: Občina Vrhnika,
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika. Odpiranje
ponudb ni javno.
Župan oziroma Komisija za razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem
občine Vrhnika lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli začeti
postopek do sklenitve prodajne pogodbe
ustavita, ne da bi za to navedla razloge.
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Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim
ponudnikom.
VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani
dobijo na Občini Vrhnika, Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Tržaška
cesta 1, 1360 Vrhnika, tel. 755-54-21. Ogled
nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Vrhnika
Ob-6184/08
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07) in sklepa Mestnega sveta Občine Ptuj sprejetega na 19. seji,
dne 19. junija 2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje so nepremičnine:
1.1. poslovni prostor v izmeri 51,11 m2,
v 1. etaži poslovno stanovanjske stavbe
Slovenski trg 4, Ptuj, vl. št. 3111/5 k.o. Ptuj,
nepremičnina 4.E, po izhodiščni vrednosti
53.665,00 € – prostor je zaseden z najemnikom za določen čas;
1.2. poslovni prostor v izmeri 69,07 m2,
v 2. etaži poslovno stanovanjske stavbe
Prešernova ulica 25, Ptuj, vlož. št. 3416/6
k.o. Ptuj, nepremičnina 5.E, po izhodiščni
vrednosti 67.688,60 € – prostor je zaseden
z najemnikom za določen čas;
1.3. stanovanje št. 5 v I. nadstropju in klet,
Rimska ploščad 1, Ptuj, v izmeri 40,16 m2,
vlož. št. 3000/6 k.o. Ptuj, nepremičnina 5.E,
po izhodiščni vrednosti 47.400,00 € – stanovanje je zasedeno z najemnikom za nedoločen čas;
1.4. stanovanje št. 4 v pritličju in klet,
Ulica 5. prekomorske 11, Ptuj, v izmeri
76,90 m2, vlož. št. 1339/83 k.o. Krčevina pri
Ptuju, nepremičnina 404.E, po izhodiščni
vrednosti 69.210,00 € – stanovanje je zasedeno z najemnikom za nedoločen čas;
1.5. stanovanje št. 4 v I. nadstropju in
klet, Kraigherjeva 14, Ptuj, v izmeri 81,51 m2,
vlož. št. 3015/4 k.o. Ptuj, nepremičnina 4.E,
po izhodiščni vrednosti 66.838,20 € – stanovanje je zasedeno z najemnikom za nedoločen čas.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine
lahko dajo pravne osebe, ki imajo sedež
na območju Republike Slovenije in fizične
osebe, ki so državljani Republike Slovenije.
Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin. Ponudniki za nakup nepremičnine
svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 28. 7.
2008, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj
– ponudba za nakup poslovnega prostora ali
stanovanja«. Osebno prinesene ponudbe je
potrebno do navedenega datuma oddati na
Mestno občino Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek
za gospodarske javne službe, investicije,
kakovost in gospodarstvo, soba št. 29/II,
najkasneje do 12. ure.
Ponudba mora vsebovati:
– Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na
transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri
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Banki Slovenije, št. 01296 – 0100016538.
Neuspelemu ponudniku se varščina vrne
brezobrestno v osmih dneh po končanem
postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine
po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli
ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi
od nakupa, varščina zapade v korist Mestne
občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu.
– Višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, dne 31. 7. 2008, ob 13. uri, v sobi
št. 29/II na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1,
Ptuj. Kolikor vloga vsebuje vse elemente
ponudbe, a je dokumentacija nepopolna, bo
ponudnik pozvan k dopolnitvi le-te.
Komisija ne bo obravnavala ponudb najemnikov poslovnih prostorov in stanovanj,
ki nimajo do mestne občine poravnanih vseh
morebitnih zapadlih obveznosti.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri
čemer ima najemnik poslovnega prostora
ali stanovanja ob izpolnjevanju pogojev, pod
enakimi pogoji predkupno pravico, kar mora
pisno izjaviti v roku 3 dni od dneva poziva,
če je oddal ponudbo. Kolikor najemnik ne
uveljavlja predkupne pravice, kupec zasedenega poslovnega prostora ali stanovanja
vstopi na mesto najemodajalca s sklenitvijo
pogodbe. Če več ponudnikov ponudi isto
višino kupnine se lahko z ponudniki izvedejo
dodatna pogajanja.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb. Kolikor ponudnik pogodbe ne sklene,
se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in varščina zapade v korist
Mestne občine Ptuj.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa
se pogodba razveljavi in varščina zapade
v korist Mestne občine Ptuj.
7. Poslovni prostori in stanovanja se prodajajo po sistemu videno – kupljeno. Kupec
kupuje poslovni prostor ali stanovanja v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti večjih
pravic, ko jih je imel lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine. Župan lahko postopek do sklenitve
pogodbe kadarkoli ustavi.
10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospo-

darstvo, Mestni trg 1, soba št. 26/II, tel.
02/748-29-66 – kontaktna oseba Asja Stropnik.
Mestna občina Ptuj
Ob-6276/08
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice, ki jo zastopa župan Miran Gorinšek, objavlja
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stavbne pravice za
gradnjo vrtca v Tepanju za potrebe
vzgoje in varstva otrok
1. Pravna podlaga: Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/00 in vse
nadaljnje spremembe), Zakon o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredba o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in sklep 17.
redne seje Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice z dne 3. 7. 2008.
2. Predmet ustanovitve stavbne pravice
je nezazidano stavbno zemljišče na parc.
št. 80 in 64 obe k.o. Tepanje v skupni izmeri 1927 m2. Zemljišče je v Dolgoročnem
planu – prostorski del – Občine Slovenske
Konjice za obdobje 1986–2000 (Uradni list
RS, št. 75/04) in Odloku o spremembah
in dopolnitvah zazidalnega načrta Tepanje
(Uradni list SRS, št. 46/86, Uradni list RS,
št. 53/92, 41/99), opredeljeno kot območje
stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko
rabo – območje za centralne, oskrbne, storitvene in turistične dejavnosti naselja.
3. Namen javnega zbiranja ponudb je
ustanovitev stavbne pravice kot posebne
pravice uporabe zemljišča za izgradnjo
objekta Vrtec Tepanje za potrebe izvajanja
programov. Stavbna pravica se podeli za
obdobje 11 let. Občina Slovenske Konjice
(v nadaljevanju: razpisovalec) bo podelila
stavbno pravico tistemu ponudniku (v nadaljevanju: prevzemnik), ki bo na podlagi
sklenjene pogodbe med razpisovalcem in
prevzemnikom v roku deset mesecev od
pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja zgradil in opremil objekt v neto velikosti 536,46 m2 v skladu z javno objavo in
pogoji iz razpisne dokumentacije.
4. Pogoji za sodelovanje pri javnem zbiranju: pri javnem zbiranju ponudb za ustanovitev stavbne pravice lahko sodelujejo
pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju
Republike Slovenije po veljavnih predpisih.
5. Ponudba mora vsebovati in ji je potrebno priložiti:
– podatke o ponudniku,
– ponudbo s prilogo (natančen izračun
vseh stroškov gradnje in opreme objekta),
– ponujeno višino najemnine za objekt,
– izjavo o roku vezanosti na ponudbo,
– izjavo, da ponudnik sprejema pogoje iz
javne objave in razpisne dokumentacije,
– izjavo o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– podpisan in žigosan vzorec pogodbe
o ustanovitvi stavbne pravice.
Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati izdelano idejno zasnovo, projektno
nalogo in ostale tehnične pogoje.
6. Vrednost nadomestila za stavbno pravico: ker se z gradnjo vrtca zasleduje javni interes, se skladno z drugim odstavkom
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29. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) razpisuje ustanovitev stavbne pravice brezplačno, v skladu z razpisno dokumentacijo.
7. Merila, po katerem se bodo vrednotile ponudbe, so navedena v razpisni dokumentaciji. Kolikor bo komisija razpisovalca
ocenila, da bi za dodelitev stavbne pravice
lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje,
bo med ponudniki izvedel pogajanja.
8. Predložitev ponudb: svojo ponudbo
morajo ponudniki predložiti v zapečateni
kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba
za ustanovitev stavbne pravice za izgradnjo Vrtca Tepanje«. Na hrbtni strani mora
biti napisan naslov pošiljatelja. Kuverto ponudniki vložijo v sprejemni pisarni Občine
Slovenske Konjice ali pošljejo po pošti na
naslov: Občina Slovenske Konjice, Stari trg
29, 3210 Slovenske Konjice. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele
v sprejemno pisarno Občine Slovenske Konjice najkasneje do 25. 7. 2008 do 10. ure.
Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
9. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika:
pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala
in ocenila komisija, ki jo bo imenoval župan
Občine Slovenske Konjice ter izbrala prevzemnika stavbne pravice na podlagi razpisnih meril. Izbrani prevzemnik mora v roku
30 dni od prejema obvestila o izbiri in poziva
k podpisu pogodbe, skleniti pogodbo.
10. Omejitve razpisovalca v zvezi s postopkom razpolaganja: Občina Slovenske
Konjice si pridržuje pravico, da kadarkoli
ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti.
11. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Slovenske Konjice www.slovenskekonjice.si ali jo zainteresirani kandidati dvignejo od 11. 7. 2008
dalje v sprejemni pisarni Občine Slovenske
Konjice.
12. Informacije o javnem zbiranju ponudb lahko zainteresirani dobijo na Občini
Slovenske Konjice, Oddelek za splošne in
družbene dejavnosti, kontaktna oseba Smiljana Sirc Vipotnik, tel. 03/757-33-77.
Občina Slovenske Konjice
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-6180/08
PUM - Posavska unija mladih, Cesta krških žrtev 37, 8270 Krško, objavlja
PRIHODKI 2007
I.
1
2
3

Prihodki
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
Ostali prihodki
Celotni prihodki

V EUR
10.730
1.647
520
12.897

ODHODKI 2007
II.
1
2
3
III.

Odhodki
Stroški materiala
Stroški storitev
Finančni odhodki
Celotni odhodki
Presežek prihodkov

V EUR
1.569
4.445
779
6.793
6.104
PUM – Posavska unija mladih

Št. 2153-5/2008/5
Ob-6223/08
»V register političnih strank se vpiše politična stranka Združeni Zeleni, s kratico
imena ZZ ter s sedežem v Ljubljani, Cilenškova ulica 35. Znak stranke je rumena
sončnica na zelenem peclju, ob kateri je
napis ZDRUŽENI ZELENI. Levo pod cvetovi
sončnice se nahaja napis ZDRUŽENI, ob
koncu peclja pa ZELENI. Steblo je zelene
barve z rumenimi cvetovi in rjavo sredino, ki
predstavlja sončnična semena.
Kot zastopnica politične stranke Združeni Zeleni se v register političnih strank vpiše Tamara Galun, EMŠO: 0310987505191,
državljanka Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem: Skorba, Skorba 9a.
Matična številka politične stranke je:
4001184.«

Legenda barv:
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Evidence sindikatov
Št. 10100-8/2008/2
Ob-4938/08
Statut Sindikata zaposlenih v nevladnih organizacijah – Pergam (Sindikat
NVO), Trg OF 14, Ljubljana, se hrani pri
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 15. 5. 2008 pod zaporedno štev.
187.
Št. 101-1/2008-3
Ob-5321/08
Ugotovi se, da so bila Pravila sindikata
SVIZ Slovenije OOS VVZ Trebnje z odločbo št. 028-7/2001-12-09 z dne 8. 8. 2001
sprejeta v hrambo pri Upravni enoti Trebnje, vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 62, prenehala veljati dne 4. 2.
2008.
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Objave gospodarskih družb
Ob-6168/08
1. Dne 1. 7. 2008 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložen Delitveni načrt z dne 1. 7. 2008 družbe
HTTPOOL, Internet Marketing, d.o.o., Cesta
v Gorice 8, Ljubljana, z matično številko:
1554301000.
2. Na podlagi delitvenega načrta bo izvedeno statusno preoblikovanje družbe
HTTPOOL, d.o.o. – oddelitev z ustanovitvijo nove družbe.
3. Na sedežu družbe HTTPOOL, d.o.o.,
Cesta v Gorice 8, Ljubljana, je od objave
tega obvestila do dneva skupščine, ki bo
odločala o soglasju k delitvi, vsak delovni
dan v času od 8. do 12. ure, družbeniku na
vpogled:
– delitveni načrt družbe HTTPOOL,
d.o.o.;
– letna poročila družbe HTTPOOL, d.o.o.
za zadnja tri poslovna leta.
4. Družba HTTPOOL, d.o.o. bo družbeniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno izročila prepis listin iz
prejšnje točke, vsakemu upniku ali svetu
delavcev pa bo na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno izročila
prepis delitvenega načrta.
5. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktor družbe HTTPOOL, d.o.o., razložil vsebino delitvenega načrta, prav tako
pa bo družbenika obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja
družbe v obdobju od sestave delitvenega načrta do dneva odločanja o soglasju
k delitvi.
HTTPOOL, d.o.o.
Timotej Gala, direktor
zanj Valentin Bajuk, odvetnik
Ob-6256/08
Družba Mevi proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o., Vodovodna ulica 20b, 2000
Maribor, v skladu s 629. členom Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja
obvestilo, da namerava izvesti delitev družbe po postopku oddelitve z ustanovitvijo
nove družbe.
Družba Mevi d.o.o. je v ta namen kot
prenosna družba Okrožnemu sodišču v Mariboru predložila delitveni načrt z vsemi prilogami.
Družbenikom je na sedežu družbe v Mariboru, Vodovodna 20b, omogočen pregled
delitvenega načrta in vseh ostalih listin
v zvezi z delitvijo.
Vsakemu družbeniku bo družba najmanj
14 dni pred zasedanjem skupščine družbe,
ki bo odločala o delitvi, skupaj z vabilom za
skupščino poslala vse listine v zvezi z delitvijo.
Vsakemu upniku in svetu delavcev bo
družba na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis
delitvenega načrta.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala
o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini
bo direktor ustno obrazložil vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju

za delitev družbenike obvestil o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe,
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.
Mevi d.o.o.
direktor
Feliks Vidovič

Sklici skupščin
Ob-6288/08
Preklic
Uprava družbe Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper preklicuje sklic 14.
skupščine družbe Luka Koper, d.d., ki je bil
objavljen v Razglasnem delu Uradnega lista
RS, št. 67, z dne 4. 7. 2008.
Luka Koper, pristaniški
in logistični sistem, d.d.
uprava družbe
Ob-6143/08
Na podlagi določil 295. člena ZGD-1 in
19. člena statuta družbe sklicuje likvidacijski
upravitelj družbe GZL Geoprojekt, Podjetje
za geotehnična dela d.d. – v likvidaciji, Letališka 27, 1000 Ljubljana
11. skupščino
delničarjev družbe GZL Geoprojekt,
Podjetje za geotehnična dela d.d.
– v likvidaciji, Letališka 27, 1000
Ljubljana,
ki bo na sedežu glavnega delničarja
MURA VGP d.d. v Lipovcih 256/b, dne 20. 8.
2008 ob 9. uri.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Imenuje se organe skupščine v naslednji
sestavi:
Predsednik skupščine: Miran Žilavec,
Uradni preštevalec glasov: Marjeta Zadravec,
Vabljena notarka: Romana Gajšek.
2. Sprejem letnega poročila družbe GZL
Geoprojekt d.d. – v likvidaciji za leto 2006
in leto 2007.
Predlog sklepa glavnega delničarja po
384. členu Zakona o gospodarskih družbah:
a) Ugotovi se, da je likvidacijski upravitelj v skladu s prvim in drugim odstavkom
293. in 284. člena ZGD-1 prepustil odločanje o sprejemu letnega poročila za poslovni
leti 2006 in 2007 skupščini družbe.
b) Skupščina delničarjev sprejema letno
poročilo družbe GZL Geoprojekt d.d. – v likvidaciji za leti 2006 in 2007.
3. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog sklepa glavnega delničarja po
384. členu Zakona o gospodarskih družbah:
a) Na predlog delničarja MURA Vodnogospodarsko podjetje d.d., Lipovci 256/b, 9231
Beltinci, matična številka 5150507 (glavni
delničar), ki je imetnik delnic, ki presegajo

90% osnovnega kapitala družbe, se delnice
preostalih delničarjev (manjšinski delničarji)
prenesejo na glavnega delničarja.
b) Z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
c) Glavni delničar je dolžan po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register plačati
manjšinskim delničarjem denarno odpravnino v znesku 20,26 € za vsako delnico.
d) Upravičenci do denarne odpravnine
so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji. Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega
pravnega dejstva, je:
– v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja
upravičenje do donosov – do izplačila denarne odpravnine upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo
pravno dejstvo vpisano na presečni dan za
izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz
drugega odstavka 81.b člena ZNVP-A;
– v drugih primerih – do izplačila denarne
odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki
je vpisan v centralnem registru kot imetnik
delnic na presečni dan za prenose iz prvega
odstavka 81.b člena ZNVP-A.
Gradivo za skupščino skupaj s predlogom sklepa o prenosu delnic, letnimi poročili družbe za leto 2005, 2006 in 2007,
pisnim poročilom glavnega delničarja v skladu z drugim odstavkom 386. člena ZGD-1,
poročilom o reviziji primernosti denarne odpravnine ob izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe GZL Geoprojekt, Podjetje za
geotehnična dela d.d. – v likvidaciji revizijske hiše ABC revizija, Družba za revizijo in
sorodne storitve d.o.o., Ljubljana in izjava
banke o solidarni odgovornosti za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo
manjšinskim delničarjem plačal odpravnino
za pridobljene delnice, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe GZL Geoprojekt,
Podjetje za geotehnična dela d.d. – v likvidaciji, Letališka 27, 1000 Ljubljana, vsak
torek in sredo od 7.30 do 9. ure, od objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uveljavljanjem glasovalne pravice je, da delničarji na podlagi 7.4. člena Statuta družbe
do vključno 17. 8. 2008 pisno prijavijo svojo
udeležbo. Prijavo je mogoče poslati tudi po
faksu 01/520-40-22. Glasovalno pravico lahko uveljavljajo delničarji, ki so lastniki delnic
na dan 17. 8. 2008.
Prihod na sejo je ob 8.45 in sicer zato,
da delničarji podpišejo listo navzočih ter
prevzamejo glasovalne lističe. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se identificirajo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zastopniki pa tudi z izpiskom iz
sodnega registra.
Likvidacijski upravitelj
Miran Žilavec
Št. 4/08
Ob-6144/08
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Varnost Ljubljana d.d., Trg OF 13, Ljub
ljana, sklicuje uprava družbe
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12. skupščino
družbe Varnost Ljubljana, d.d.,
ki bo v torek, 26. 8. 2008 ob 7.30, v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Staničeva 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa:
– za člane organov skupščine se izvolijo;
– za predsednika skupščine: Matjaž Verbole,
– za preštevalko glasov: Vesna Alibabić.
Notarski zapisnik bo sestavil notar Jože
Rožman iz Domžal.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Na podlagi predloženega letnega poročila uprave družbe za leto 2007, ki se
sestoji iz predpisanih izkazov in pozitivnega mnenja revizorja, ter na podlagi poročila
nadzornega sveta:
a) se bilančni dobiček, ki je ugotovljen
v znesku 65.026 EUR ne razdeli delničarjem,
b) se upravi in nadzornemu svetu družbe
podeli razrešnica za poslovno leto 2007.
2. Letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta sta priloga k temu sklepu.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2008.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
nadzornega sveta se za revizijo računovodskih izkazov za leto 2008 imenuje revizijsko
družbo SN revizija d.o.o., Puhova ulica 13,
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo, ter na njej
razpravljajo vsi imetniki delnic družbe. Glasuje se osebno, ali po pooblaščencu ali zastopniku.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in mora biti pred sejo predloženo skupščini. Delničarji morajo svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najaviti
v skladu z 19. členom Statuta.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12.uro.
Če skupščina v času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
10. uri na istem mestu. Ob drugem oklicu
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Varnost Ljubljana d.d.
direktor
Jure Majhenič
Ob-6145/08
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 16., 17., 18., 19., 20., 21. in 22. člena statuta družbe Pomurska založba d.d.,
Lendavska 1, 9000 Murska Sobota, uprava
družbe sklicuje
14. sejo skupščine
družbe Pomurska založba d.d.
Murska Sobota,
ki bo dne 19. avgusta 2008, ob 9. uri, na
sedežu družbe na Lendavski ulici 1, v Murski Soboti.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev navzočnosti.
Predsednik uprave odpre skupščino in
ugotovi navzočnost.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Rocner Katja, za preštevalca
glasov pa Mičev Cvetko in Gyergyek Janeza. Seji prisostvuje pristojna notarka.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s predlogom letnega poročila
in revizijskega poročila za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pismenim poročilom nadzornega
sveta družbe, ki se nanaša na preveritev
letnega poročila družbe za leto 2007 in revizijskega poročila za leto 2007.
4. a) Odločanje o uporabi bilančnega
dobička.
b) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2007.
Predlog sklepa k točki a):
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007
znaša 170.640,75 EUR.
Čisti dobiček poslovnega leta 2007 v vrednosti 2.124,77 EUR naj se razporedi na
preneseni čisti dobiček preteklih let.
Predlog sklepa k točki b):
Na predlog uprave in nadzornega sveta se podeli razrešnica upravi – direktorju
družbe in celotnemu nadzornemu svetu za
poslovanje iz leta 2007.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno leto
2008 imenuje revizorska hiša Ernst&Young
d.o.o. Ljubljana.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji in njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini pismeno
prijavijo vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pooblastilom, ki mora biti v pismeni obliki in ga
je potrebno predložiti v hrambo na sedežu
družbe 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan od 7. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Udeleženci skupščine lahko svoje nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od datuma objave sklica
skupščine.
Pomurska založba d.d.
uprava družbe
Št. 0185/08
Ob-6146/08
Na podlagi točke 6.3. statuta delniške
družbe Turboinštitut, Inštitut za turbinske
stroje d.d., Ljubljana, Rovšnikova 7, sklicuje uprava družbe, skupaj z nadzornim svetom družbe
11. redno skupščino
družbe Turboinštitut, Inštitut
za turbinske stroje d.d., Ljubljana,
Rovšnikova 7,
ki bo 21. 8. 2008 ob 13. uri, na sedežu
družbe v Ljubljani, Rovšnikova 7.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Drago Trbanc, za preštevalca glasov pa Aleš
Petan in Tea Zdešar.
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Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Kumar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in
poročilom nadzornega sveta o rezultatih
preveritve letnega poročila za leto 2007 in
njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za leto 2007 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za leto 2007.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2007 ter
poročilom nadzornega sveta o rezultatih
preveritve letnega poročila z revizijskim poročilom.
Bilančni dobiček v višini 1.325.572
EUR se uporabi:
– za dividende 116.409,60 EUR
(0,8 EUR bruto/delnico) oziroma 8,78% bilančnega dobička;
– za izplačilo udeležbe NS v dobičku
20.000,00 EUR oziroma 1,51% bilančnega
dobička;
– za izplačilo udeležbe uprave v dobičku 40.070,05 EUR oziroma 3,02% bilančnega dobička;
– za druge rezerve iz dobička
1.149.090,92 EUR oziroma 86,69% bilančnega dobička.
Dividenda za leto 2007 znaša 0,64
evrov neto na delnico; dividende se začnejo
izplačevati 45. dan po zasedanju skupščine
na bančne račune delničarjem, ki so vpisani
v delniško knjigo kot imetniki delnic na dan
zasedanja skupščine. Nagrade nadzornega sveta in upravi se izplačajo istočasno
z dividendami. Prispevke in davke na neto
dividende odvede družba.
2. Odobri se delo uprave in nadzornega sveta ter se jima v zvezi s tem podeli
razrešnica.
3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila družbe za poslovno leto 2007 se
imenuje pooblaščeno revizijsko družbo: Valuta, družba za revizijo, d.o.o., Slovenska
ulica 39, 2000 Maribor.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklep pod točko 3. pa
le nadzorni svet.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine prijaviti družbi svojo
udeležbo na skupščini kot pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice.
Pooblaščenci morajo v istem roku oddati
pisna pooblastila.
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.
Gradivo za posamezne točke dnevnega reda je na vpogled v tajništvu direktorja
družbe na naslovu: Rovšnikova 7, Ljubljana,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
V gradivu za skupščino se nahaja letno
poročilo uprave za leto 2007 z bilanco stanja
in uspeha, revizijsko poročilo ter pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvah letnega
poročila uprave.
V primeru, če skupščina ob sklicu ne bi
bila sklepčna, bo skupščina zasedala eno
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uro kasneje na istem kraju in z istim dnevnim redom in predlogi sklepov.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo
v roku 7 dni od objave sklica skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe, če želijo, da bi družba te predloge
objavila pred zasedanjem skupščine.
Turboinštitut,
Inštitut za turbinske stroje d.d.
dr. Vladimir Kercan
uprava
Št. 12/08
Ob-6147/08
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Avrigo d.d. Nova Gorica, Kidričeva 20, uprava
sklicuje
12. sejo skupščine
družbe Avrigo d.d. Nova Gorica,
ki bo 14. 8. 2008, ob 12. uri, na sedežu
družbe, Kidričeva 20 v Novi Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava ugotovi sklepčnost, predlaga
predsednika skupščine in preštevalko glasov ter predstavi notarja, ki prisostvuje skupščini.
Seji prisostvuje vabljena notarka Katjuša
Gorjan.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja,
pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe Avrigo d.d. na dan 31. 12. 2007
1.388.955,00 EUR. Ugotovljeni bilančni dobiček se uporabi za:
– Izplačilo dividend delničarjem v znesku
122.380,56 EUR, kar znaša bruto 3,72 EUR
na delnico. Dividenda se izplača delničarjem, vpisanim v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine.
– Preostali del bilančnega dobička v višini 1.266.574,44 EUR pa se kot preneseni
dobiček prenese v odločanje v naslednje
poslovno leto.
Dividende delničarjem se izplača v roku
60 dni po sprejetju sklepa na skupščini.
b) Nadzornemu svetu družbe se za
uspešno delo v letu 2007 izplača nagrada,
in sicer:
– Predsedniku nadzornega sveta v višini
0,4 povprečne bruto plače direktorja družbe
izplačane v zadnjih treh mesecih, vsakemu
članu nadzornega sveta v višini 0,2 povprečne bruto plače direktorja družbe izplačane v zadnjih treh mesecih.
Nagrade se izplačajo v roku 30 dni po
sprejetju sklepa na skupščini v breme tekočih poslovnih odhodkov družbe.
c) Skupščina podeli razrešnico direktorju
družbe in članom nadzornega sveta družbe
za leto 2007.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2008 skupščina
imenuje družbo LM Veritas d.o.o. Ljub
ljana.
Celotno skupščinsko gradivo, vključno
z besedilom letnega poročila za leto 2007
z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nad-
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zornega sveta o preveritvi letnega poročila
je na vpogled vsak delovni dan med 9. in 12.
uro na sedežu družbe Avrigo d.d. v Novi Gorici na Kidričevi 20, od dneva objave dnevnega reda do seje skupščine.
Dodatni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki, z obrazložitvijo, oddani sedem dni
po objavi upravi družbe Avrigo d.d.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo pooblaščencev in zastopnikov mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini
z glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki so najmanj tri
delovne dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v KDD in ostanejo vpisani do konca
seje skupščine in najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo
udeležbo, pooblaščenci pa morajo v istem
roku poleg prijave vložiti tudi pooblastilo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo za glasovanje.
Avrigo d.d. Nova Gorica
uprava - direktor
Aleš Hrast, univ. dipl. oec.
Ob-6148/08
Na podlagi točke 6.3 statuta Term Čatež
d.d. uprava sklicuje
14. sejo skupščine
Term Čatež d.d.,
ki bo v torek, 12. avgusta 2008, ob 9. uri,
na sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c. 35,
8251 Čatež ob Savi, v veliki konferenčni
dvorani hotela Terme, z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje preštevalcev glasov
skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se sklepčnost skupščine in imenuje preštevalec glasov.
Predlog sklepa: za preštevalca glasov
se imenuje XTLAN Form d.o.o., Ljubljana,
seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Dokler.
2. Predložitev letnega poročila družbe
Terme Čatež d.d. za leto 2007 z mnenjem
revizorja in konsolidiranega letnega poročila skupine Term Čatež d.d. za leto 2007
z mnenjem revizorja in predstavitev pisnega
poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto
2007 z mnenjem revizorja in konsolidiranim
letnim poročilom skupine Term Čatež d.d.
za leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega
poročila.
2.2 Bilančni dobiček za leto 2007 v znesku 7.690.455,39 € se uporabi:
– 2.162.045,70 € za dividende (4,35 €
bruto dividende na delnico);
– 5.528.409,69 € se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Družba bo delničarjem začela izplačevati
dividende dne 1. 9. 2008, in sicer po stanju
delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD
– Centralni klirinško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana, na dan 14. 8. 2008 in na način kot
ga bo določila uprava družbe.
2.3 Potrdi in odobri se delo uprave in se
ji podeli razrešnica za leto 2007.
2.4 Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v letu 2007 ter se mu podeli razrešnica.
3. Sprememba statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
3.1 Skupščina sprejme spremembo statuta glede dejavnosti družbe, in sicer se
v celoti spremeni točka 2.1 statuta družbe
z besedilom, ki je v prilogi tega sklica, zaradi
uskladitve z novo klasifikacijo.
3.2 Doda se točka 7.3.3, ki se glasi:
Na podlagi sklepa skupščine so delavci
Term Čatež d.d. lahko udeleženi v bilančnem dobičku družbe.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revidiranje računovodskih izkazov Term Čatež d.d. za
leto 2008 se imenuje revizijska hiša KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno
svetovanje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci.
Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki se izkažejo z izpiskom iz sodnega registra, pooblaščenci delničarjev pa z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno
z določbami Zakona o gospodarskih družbah 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 so vpisani kot imetniki delnic
Term Čatež d.d. na dan 8. 8. 2008. Prijave
za udeležbo na skupščini se sprejemajo tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Popolno gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov in spremembami
statuta je delničarjem na vpogled v splošni
službi na sedežu družbe Čatež, Topliška
c. 35, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine, in
sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure, predlogi sklepov z utemeljitvijo in spremembami
statuta pa so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.terme-catez.si in spletnih
straneh Ljubljanske borze (seonet.ljse.si)
od dne objave sklica skupščine do dneva
skupščine.
Delničarje vljudno prosimo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Če ob napovedanem času skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 10. uri v istih prostorih.
V tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delničarjev.
Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe
497.022. Od tega je skupno število delnic
z glasovalno pravico 497.022 Vse delnice
so istega razreda.
Terme Čatež d.d.
uprava

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-6149/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 34. člena Statuta Dinos
d.d., Šlandrova ulica 6, Ljubljana uprava
družbe sklicuje
12. sejo skupščine delniške družbe,
ki bo dne 26. 8. 2008, ob 12. uri, v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Šlandrova ulica 6, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se imenuje
odvetnika Matija Testen, v verifikacijsko komisijo pa predsednico Marijo Žorž in dve
preštevalki glasov Pavlin Matejo in Mojco
Štritof. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Nade Kumar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2007, pisnim poročilom
nadzornega sveta ob preveritvi letnega poročila za leto 2007, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi ter nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za leto 2007, z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2007.
Bilančni dobiček družbe poslovnega leta
2007 v višini 1.260.948,27 EUR, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz preteklih
let v višini 104.976,83 EUR in nerazporejeni del čistega dobička leta 2007 v višini
1.155.971,44 EUR, se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za leto 2007.
3. Imenovanje revizorske hiše za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2008 se imenuje revizijsko
družbo SN revizija d.o.o., Puhova ulica 13,
1000 Ljubljana.
Predlagatelj sklepov
V skladu z 298. členom ZGD-1 je predlagatelj sklepa pod 3. točko nadzorni svet,
predlagatelja vseh ostalih sklepov pa sta
uprava in nadzorni svet.
Gradivo
Gradivo za vsako točko dnevnega reda
skupščine je na vpogled vsem delničarjem
na sedežu družbe Dinos d.d., Šlandrova
ulica 6, Ljubljana, v tajništvu, vsak delovni
dan od objave do dneva skupščine, med
10. in 12. uro.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice.
Delničar družbe Dinos d.d. se lahko
udeleži skupščine ter uresničuje na njej
glasovalno pravico pod pogojem, da je vpisan v delniški knjigi, ki jo vodi KDD d.d. Ljubljana in da najavi udeležbo najkasneje tri
dni pred skupščino, pooblaščenec pa v istem roku predloži pisno pooblastilo družbi. Udeležence prosimo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo na prijavnem mestu,
in sicer najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost.
Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov.

Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim predlaganim sklepom pisno sporočijo upravi v roku
7 dni po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne eno uro kasneje, v istih prostorih in
z enakim dnevnim redom. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih glasov.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 60
minut pred zasedanjem.
Dinos d.d.
uprava
Ob-6176/08
Na podlagi točke 6.b. Statuta delniške
družbe Plinstal, d.d. Jesenice, sklicujem
12. skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 19. 8. 2008, ob 15. uri,
v prostorih ENOS-Energetika, d.o.o., Jesenice, C. železarjev 8, Jesenice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje predsednika skupščine, preštevalca glasov in notarja.
Predlog sklepa uprave:
Za predsednika skupščine se imenuje
Mojca Smolej.
Za preštevalca glasov se imenuje Peter
Šimnic.
Na skupščino je povabljena notarka
Nada Svetina.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2007 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2007 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2007.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček v višini 839.819,73
EUR ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice članom uprave in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina za revizorja družbe imenuje družbo
Revizijski center d.o.o., Ulica Gradnikove
brigade 4, 1000 Ljubljana.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delavnik od 9. do 11. ure pri Mojci Smolej v prostorih ENOS-Energetika, d.o.o., Jesenice,
C. železarjev 8.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo, ki se
vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana,
10 dni pred skupščino.
Vsako udeležbo na skupščini morajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki se je nameravajo udeležiti, pisno prijaviti
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
podjetja. Pisne prijave in pooblastila se deponirajo na sedežu družbe.
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Glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini o vsaki točki
dnevnega reda bo javno z glasovnicami,
če delničarji ne odločijo, da bo glasovanje
tajno. Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame glasovnice ob registraciji pol ure pred
začetkom zasedanja skupščine. Sklepi se
sprejemajo z večino oddanih glasov.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo obrazložene nasprotne predloge
v pisni obliki.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje čez eno
uro v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Plinstal, d.d. Jesenice
uprava
Ob-6183/08
Na podlagi 43. člena statuta družbe SŽ
– Železniško gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d. uprava sklicuje
12. sejo skupščine
družbe SŽ – Železniško gradbeno
podjetje, d.d. Ljubljana,
Ob zeleni jami 2,
ki bo dne 27. 8. 2008 ob 12. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Ob zeleni jami 2,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Mateja Čepon, univ. dipl. prav.
– Preštevalki glasov: Ljudmila Kropec,
Gabrijela Modic.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2007 z mnenjem revizorja, konsolidiranim letnim poročilo z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta po 282.
členu Zakona o gospodarskih družbah ter
podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu
z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007
ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007 v znesku
366.267,89 EUR se uporabi za druge rezerve iz dobička.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2008 skupščina
imenuje družbo IN – Revizija, Družba za
revidiranje in svetovanje d.o.o., Linhartova
11A, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2007 in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2007 z mnenji revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, ter predlogi
sprememb in dopolnitev statuta, ki se nanašajo na spremembe dejavnosti po predlogu uprave in nadzornega sveta bo na voljo
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v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
V skladu z 298. členom ZGD – 1 (Ur.
l. RS, št. 42/06, 60/06, 10/08) bo gradivo
z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.sz-zgp.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih kosovnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
delovne dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Železniško gradbeno podjetje
Ljubljana, d.d.
direktor družbe
Leon Kostiov, univ. dipl. inž. grad.
Ob-6255/08
Na podlagi 40. člena Statuta družbe Gardenia Ars florae d.d., uprava družbe sklicuje
12. skupščino
družbe Gardenia Ars florae d.d.,
dne 19. 8. 2008, ob 12. uri, na sedežu
družbe Ljubljana, Trg MDB 4, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnega predsedstva in
overovateljev zapisnika.
2. Seznanitev z letnim poročilom in podelitev razrešnice upravi in nadzornem svetu.
3. Umik lastnih delnic.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
5. Razno.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Erika Braniselj.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe, Ljubljana, Trg MDB 4, v tajništvu
vsak delovni dan med 8. in 15. uro od 14. 7.
2008 dalje do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki
delnic družbe, ki so vpisani v delniško knjigo
ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje je, da delničarji ali njihovi pooblaščenci pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje do 16. 8. 2008 v tajništvu
družbe.
Delničarji in njihovi pooblaščenci se pri
prihodu na zasedanje skupščine izkažejo
z osebnim dokumentom ali pisnim pooblastilom.
Sejna soba bo odprta pol ure pred zasedanjem skupščine.
Gardenia Ars florae d.d.
Robert Tomažič
direktor
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Ob-6264/08
Na podlagi 7.7. člena statuta družbe Alukomen Oprema d.d., Komen 129a in Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe
Alukomen Oprema d.d., sklicuje
16. skupščino
družbe Alukomen Oprema d.d.,
ki bo v torek, dne 19. 8. 2008, ob 8.30,
v sejni sobi družbe Alukomen Oprema d.d.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Izvoli se delovna telesa skupščine in sicer:
Predsednica skupščine: Marta Turk.
Preštevalki glasov: Majda Jazbec, Majda
Antonič.
Ugotovi se prisotnost notarja Milana Mesarja.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Alukomen Oprema d.d. za poslovno leto 2007, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za
leto 2007 in s potrditvijo letnega poročila za
poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Alukomen
Oprema d.d. za poslovno leto 2007, s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za leto 2007 in s potrditvijo
letnega poročila za poslovno leto 2007.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2007 in jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov Alukomen Oprema d.d. za poslovno leto 2008 se imenuje revizijsko hišo
PRO REVIZIJA d.o.o., Kazarje 10, 6230
Postojna.
5. Imenovanje dveh članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da je članoma nadzornega sveta Branku Terčon in Vekoslavu Jerič
z dnem zasedanja skupščine preneha mandat kot članoma nadzornega sveta.
b) Za člana nadzornega sveta Alukomen
Oprema d.d. za 4-letno mandatno obdobje se imenujeta Branko Terčon, EMŠO
1204957500291, Klanec 21, 6223 Komen
in Vekoslav Jerič, EMŠO 1405959500308,
Komen 69, 6223 Komen.
6. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
1. Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 69/07,17/08) SKD 2008 in se temu
ustrezno spremeni točka 3.0. statuta družbe, tako, da se šifre in navedbe dejavnosti
uskladijo s Standardno klasifikacijo dejavnosti 2008. Spremembe in dopolnitve veljajo
z dnem potrditve na skupščini.
2. V točki 3.0. statuta se med dejavnosti
družbe doda sledeča dejavnost:
N 78.200 Posredovanje začasne delovne sile.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci, če pisno prijavo osebno ali

s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine v tajništvo družbe. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Udeleženci prijavijo svoj prihod na zasedanje vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in
prevzeli glasovalna sredstva.
Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z razumno
obrazložitvijo naj delničarji sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
uro za prvim sklicem z enakim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vsako točko dnevnega reda ter druge
informacije, je vsem delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v kadrovskem sektorju
vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave dnevnega reda do vključno zasedanja
skupščine.
Alukomen Oprema d.d.
direktor
Alen Tibljaš
Ob-6265/08
V skladu z 39. členom statuta družbe
Alukomen Montal d.d. Komen 129a, in Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Alukomen Montal d.d., sklicuje
12. skupščino
družbe Alukomen Montal d.d.,
ki bo dne 19. 8. 2008 ob 8. uri na sedežu
družbe v Komnu 129a.
Predlog dnevnega reda s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1.:
Na predlog uprave in NS se v delovna
telesa za 12. sejo skupščine izvolijo:
– za predsednico: Majda Antonič,
– za preštevalki glasov: Majda Jazbec
in Marta Turk.
Notarski zapisnik sestavi notar Milan Mesar iz Sežane.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Alukomen Montal d.d. za poslovno leto 2007, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za
leto 2007 in s potrditvijo letnega poročila za
poslovno leto 2007.
Predlog sklepa št. 2.: skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Alukomen Montal d.d. za poslovno leto 2007,
s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta do
revizijskega poročila za poslovno leto 2007
in s potrditvijo letnega poročila za poslovno
leto 2007.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa št. 3.: ugotovljeni bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007 v višini
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114.468,08 EUR se uporabi za druge rezerve iz dobička.
4. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe.
Predlog sklepa št. 4.: skupščina delničarjev Alukomen Montal d.d. podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero
potrdi in odobri delo teh dveh organov v letu
2007.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2008.
Predlog sklepa št. 5.: za revizorja poslovanja družbe Alukomen Montal d.d. za
poslovno leto 2008 se imenuje revizijska
družba PRO REVIZIJA d.o.o., Kazarje 10,
6230 Postojna.
6. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa št. 6.:
1. Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 69/07, 17/08) SKD 2008 in se temu
ustrezno spremeni točka III. statuta družbe, tako da se šifre in navedbe dejavnosti
uskladijo s Standardno klasifikacijo dejavnosti 2008. Spremembe in dopolnitve veljajo
z dnem potrditve na skupščini.
2. V točki III. statuta se med dejavnosti
družbe doda sledeča dejavnost:
N 78.200 Posredovanje začasne delovne sile.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi pooblaščenci, ki se bodo pisno prijavili (osebno
ali s priporočeno pošiljko) najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine v kadrovsko-splošni
sektor družbe v Komnu, Komen 129a.
Najavljeni udeleženci so v kadrovsko-splošnem sektorju družbe pol ure pred
začetkom zasedanja dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev in se ob prijavi izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra ali sklepom o imenovanju.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe pojasnjujejo ter druge informacije, so delničarjem na vpogled na sedežu podjetja v kadrovsko-splošnem sektorju, vsak delovnik med
9. in 12. uro.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh po
prejemu tega vabila svoje pripombe, spreminjevalne oziroma nasprotne predloge pisno
sporočijo upravi. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
po ure za prvim sklicem z enakim dnevnim
redom. V tem primeru bo veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Alukomen Montal d.d. Komen
direktor
Branko Terčon, univ. dipl. inž. gr.
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Zavarovanja terjatev
SV 458/08
Ob-6278/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,
opr. št. SV 458/08, je dvosobno stanovanje
v skupni izmeri 54,40 m2, v 4. nadstropju
stanovanjske hiše Cankarjeva cesta 15,
Tržič, stoječe na parc. št. 58/9, k.o. Tržič, v lasti Mehmeda Rahmana in Božane
Kremenović, obeh Ravne 12, Tržič, vsakega do ½, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 27. 6. 2008, sklenjene s prodajalko
Stanislavo Hiršel Malmenvall, Via R. Rosani 6/1, Trst, Republika Italija, zastavljeno v korist UniCredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
št. 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve višini 82.330,00 CHF, z obrestno mero v višini 12-mesečnega Liborja
+ 1,80% letno, z efektivno obrestno mero
v višini 5,13% letno, po pogojih, veljavnih
na dan 9. 6. 2008 in ob predpostavki enkratnega črpanja kredita, z rokom vračila
kredita skupaj z obrestmi v 240-mesečnih
anuitetah, od katerih zadnja anuiteta in kredit v celoti zapade 31. 7. 2028, z možnostjo
predčasne zapadlosti oziroma enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice v primerih, določenih v 19. točki
pogodbe o dolgoročnem deviznem kreditu
v CHF št. KR01 272892010 ter z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica
imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 475/08
Ob-6279/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 475/08 z dne 7. 7.
2008, je bilo enosobno stanovanje številka
9 v izmeri 48,31 m2, v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica Juleta Gabrovška 32, Kranj, stoječe na parc. št. 262/10,
k.o. Klanec, z ident. št. stavbe 2121-421,
last Tjaše Zalokar, Ulica Juleta Gabrovška
32, Kranj, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 5. 2002 in notarskega zapisa
sporazuma o delitvi skupnega premoženja
z dne 12. 5. 2008, opr. št. SV 300/08, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, MŠ 5026237000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 31.000,00 EUR,
s fiksno pogodbeno obrestno mero 5,91%
letno, z zapadlostjo najkasneje do 18. 7.
2028, z odpoklicem zavarovane terjatve
s strani upnice ter z ostalimi pp.
SV 1790/2008
Ob-6280/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1790/2008 z dne 4. 7.
2008, sta bila stanovanje v izmeri 96,68 m2,
v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Breg 22, Ljubljana, stoječe na parc.
št. 189, k.o. Ljubljana mesto, last zastavitelja Simona Bizjaka, Poklukarjeva ulica
22, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 24. 6. 2008, sklenjene s prodajalcem
Juretom Vehovcem, Breg 22, Ljubljana in
stanovanje v izmeri 172,13 m2, v III. nad-

stropju stanovanjske hiše na naslovu Breg
22, Ljubljana, stoječe na parc. št. 189, k.o.
Ljubljana mesto, last zastavitelja Gorazda
Bračuna, Piran, Bonifacijeva ulica 14, na
podlagi pogodbe o finančnem lizingu nepremičnine št. 1113132511 z dne 13. 11. 2007,
z vknjižbenim dovoljenjem z dne 1. 7. 2008,
sklenjene z lizingodajalcem Hypo Leasing
podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, zastavljeni v korist upnice
Factor banke d.d., Tivolska cesta 48, 1000
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 273.000,00 EUR, s pripadki.
SV 1791/2008
Ob-6281/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1791/2008 z dne 4. 7.
2008, sta bila stanovanje v izmeri 96,68 m2,
v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Breg 22, Ljubljana, stoječe na parc.
št. 189, k.o. Ljubljana mesto, last zastavitelja Simona Bizjaka, Poklukarjeva ulica
22, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 24. 6. 2008, sklenjene s prodajalcem
Juretom Vehovcem, Breg 22, Ljubljana in
stanovanje v izmeri 172,13 m2, v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Breg
22, Ljubljana, stoječe na parc. št. 189, k.o.
Ljubljana mesto, last zastavitelja Gorazda
Bračuna, Piran, Bonifacijeva ulica 14, na
podlagi pogodbe o finančnem lizingu nepremičnine št. 1113132511 z dne 13. 11.
2007, z vknjižbenim dovoljenjem z dne 1. 7.
2008, sklenjene z lizingodajalcem Hypo leasing podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, zastavljeni
v korist upnice Factor banke d.d., Tivolska
cesta 48, 1000 Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 277.274,65 EUR,
s pripadki.
SV 375/2008
Ob-6282/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Gorazda Šifrerja iz
Maribora, opr. št. SV 375/2008 z dne 3. 7.
2008, je nepremičnina: stanovanje številka 11 v III. nadstropju stanovanjske hiše
na naslovu Valvasorjeva 26 v Mariboru,
v izmeri 30,44 m2, pripisanem pri parceli
464/1, vložni številki 1208 katastrske občine Tabor, last zastaviteljice Rogan Majde,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 11.
1994, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, matična številka 1870599, 8083 St.
Stefan in Rosental, Mureckerstrasse 23,
Avstrija, za terjatev v višini 108.000,00 EUR
s pripadki.
SV 1159/2008
Ob-6283/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1159/2008
z dne 8. 7. 2008, so bile nepremičnine,
stanovanje A.M.ST45 v mansardi, v izmeri
55,53 m2 stanovanjske površine, številka
etaže 8, z identifikacijsko številko dela stavbe 0659/0063/045, v poslovno stanovanjski

stavbi v Mariboru, Žolgarjeva ulica 015,
2000 Maribor, katastrska občina Tabor,
shramba SA45 v kleti I, v izmeri 4,01 m2
nestanovanjske površine, številka etaže
2, z identifikacijsko številko dela stavbe
0659/0063/098, v poslovno stanovanjski
stavbi v Mariboru, Žolgarjeva ulica 015,
2000 Maribor, katastrska občina Tabor in
parkirno mesto – garažni boks II.KA-PM 06
v kleti II, v izmeri 17,60 m2 nestanovanjske
površine, številka etaže 1, z identifikacijsko
številko dela stavbe 0659/0063/255, v poslovno stanovanjski stavbi v Mariboru, Žolgarjeva ulica 017, 2000 Maribor, katastrska
občina Tabor, ki so last zastavitelja Krajnc
Ivana, EMŠO 1904944500294, stanujočega Jezernikova 011, 2342 Ruše, na podlagi
prodajne pogodbe za nakup stanovanja št.
A.M.ST45, v mansardi poslovnostanovanjske stavbe s komercialniom imenom »Magdalena«, številka 19/2008, sklenjene dne
3. 7. 2008, s prodajalcem Dodoma d.o.o.,
zastavljene v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
145.000,00 CHF s pripadki.
SV 1222/2008
Ob-6284/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 1222/2008 z dne 8. 7.
2008, je stanovanje št. 5/I v skupni izmeri
30,61 m², v stavbi v Mariboru, Delavska
10, – parcela št. 2292 k.o. Tabor, last Ljeskovac Željka, stan. Maribor, Delavska 10,
na temelju prodajne pogodbe z dne 15. 11.
2007, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
21.600,00 EUR s pp.
SV 485/08
Ob-6289/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV- 485/08 z dne 9. 7.
2008, je bila nepremičnina ident. št. 2.E
– poslovni prostor št. 2 v kleti, Tržaška
2, 1000 Ljubljana, v izmeri 37,36 m2, ki je
vpisana v podvložku št. 1038/2, k.o. Gradišče II Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 18. 9. 1998, med prodajalcem
Da-Capo TX d.o.o., Gerbičeva 70, Ljubljana in kupcem 4U d.o.o., Tržaška cesta 2,
Ljubljana, matična številka 5936683, v lasti
kreditojemalca in zastavitelja 4U, telekomunikacije z dodano vrednostjo, d.o.o., Vilharjeva cesta 27, 1000 Ljubljana, matična
številka 2162741000, zastavljena v korist
kreditodajalke Poštne Banke Slovenije d.d.
– bančna skupina Nove Kreditne banke
Maribor d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
100.000,00 EUR s pripadki.
SV 658/08
Ob-6297/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz
Maribora, opr. št. SV 658/08 z dne 24. 6.
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2008, je nepremičnina, trisobno stanovanje
št. 133, v III. nadstropju večstanovanjske
hiše v Mariboru, Stantetova ulica 14, stoječe na parc. št. 932/1, k.o. Spodnje Radvanje, katere lastnika vsak do 1/2 sta Franc
in Nadica Saletinger, oba stan. Stantetova
ulica 14, 2000 Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. 3427/93 z dne 29. 6. 1993
in aneksa k prej citirani prodajni pogodbi
z dne 21. 12. 2001, zastavljena v korist
upnice Raiffeisenbank Leibnitz eGen, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija,
en. id. št. 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Franca in Nadice Saletinger, oba stan. Stantetova ulica
14, 2000 Maribor, v višini 30.000,00 EUR
s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 38/2008
Os-6151/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 38/2008 sklep z dne 30. 6. 2008:
To sodišče je dne 3. 6. 2008 ob 8. uri
priporočeno po pošti prejelo predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Dory trgovsko in gostinsko podjetje,
d.o.o., Polzela 15a, Polzela in je dne 30. 6.
2008 ob 9.30 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom: Dory trgovsko in gostinsko podjetje, d.o.o., Polzela 15a, Polzela (mat. št.:
5640440000, ID št. za DDV: SI65748514).
Odslej se firma glasi: Dory trgovsko in
gostinsko podjetje, d.o.o., Polzela 15a, Polzela (mat. št. 5640440000, ID št. za DDV:
SI65748514) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
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 1110-38-2008).
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
24. septembra 2008 ob 13. uri, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 30. 6.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 6. 2008
St 27/2008
Os-6152/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 27/2008 sklep z dne 2. 7. 2008:
I. To sodišče je dne 30. 4. 2008 ob 13.
uri prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: OMIS
– Intelektualne storitve, posredovanje

pri prometu nepremičnin, vzdrževanje,
čiščenje, Tatjana Pungartnik s.p., Kidričeva c. 57, Velenje, ki jo zastopa odvetnik
Dušan Korošec iz Celja, z dne 30. 4. 2008
in je dne 2. 7. 2008 ob 10.30 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: OMIS – Intelektualne storitve, posredovanje pri prometu
nepremičnin, vzdrževanje, čiščenje, Tatjana Pungartnik s.p., Kidričeva c. 57, Velenje
(matična številka: 1669982, ID št. za DDV:
35687134).
Odslej se firma glasi: OMIS – Intelektualne storitve, posredovanje pri prometu
nepremičnin, vzdrževanje, čiščenje, Tatjana Pungartnik s.p., Kidričeva c. 57, Velenje
(matična številka: 1669982, ID št. za DDV:
35687134) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zlatko Hohnjec s.p., Linhartova 7, Rogaška
Slatina, št. del. dovoljenja: L6/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 00 1110-27-08).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
24. septembra 2008 ob 9.30, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 2. 7.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 7. 2008
St 32/2008
Os-6153/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 32/2008 sklep z dne 2. 7. 2008:
I. To sodišče je dne 16. 5. 2008 ob 12.50
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Gradbeništvo in avtoprevozništvo Stojan Zor
s.p., Kidričeva 5, Laško in je dne 2. 7.
2008 ob 9. uri začelo stečajni postopek
nad dolžnikom: Gradbeništvo in avtoprevozništvo Stojan Zor s.p., Kidričeva 5, Laško
(matična številka: 5070594, ID št. za DDV:
68869878).

Odslej se firma glasi: Gradbeništvo in
avtoprevozništvo Stojan Zor s.p., Kidričeva
5, Laško (matična številka: 5070594, ID št.
za DDV: 68869878) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zlatko Hohnjec s.p., Linhartova 7, Rogaška
Slatina, št. del. dovoljenja: L6/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 00 1110-32-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
24. septembra 2008 ob 14. uri, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 2. 7.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 7. 2008
St 44/2008
Os-6154/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 44/2008 sklep z dne 2. 7. 2008:
I. To sodišče je dne 23. 6. 2008 prejelo
neposredno predlog za začetek stečajnega
postopka nad dolžnikom: Miroteks, trgovina na debelo in drobno d.o.o., Lava 7C,
Celje in je dne 2. 7. 2008 ob 15. uri začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: Miroteks,
trgovina na debelo in drobno d.o.o., Lava
7C, Celje (matična številka: 5295874, ID št.
za DDV: SI72399465).
Odslej se firma glasi: Miroteks, trgovina
na debelo in drobno d.o.o., Lava 7C, Celje
(matična številka: 5295874, ID št. za DDV:
SI72399465) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zlatko Hohnjec s.p., Linhartova 7, Rogaška
Slatina, št. del. dovoljenja: L6/2000.
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.
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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 1110-44-08).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
24. septembra 2008 ob 14.30, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 2. 7.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 7. 2008
St 39/2008
Os-6155/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 39/2008 sklep z dne 3. 7. 2008:
I. To sodišče je dne 4. 6. 2008 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
DDS, družba za drobljenje in separiranje
d.o.o., Dobriša vas 3, Petrovče in je dne
3. 7. 2008 ob 11. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: DDS, družba za drobljenje in separiranje d.o.o., Dobriša vas 3,
Petrovče (matična številka: 1686968, ID št.
za DDV: SI14247739).
Odslej se firma glasi: DDS, družba za
drobljenje in separiranje d.o.o., Dobriša vas
3, Petrovče (matična številka: 1686968,
ID št. za DDV: SI14247739) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zlatko Hohnjec s.p., Linhartova 7, Rogaška
Slatina, št. del. dovoljenja: L6/2000.
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 1110-39-08).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
24. septembra 2008 ob 10. uri, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 3. 7.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 7. 2008
St 92/2008
Os-6156/08
To sodišče je s sklepom St 92/2008 dne
2. 7. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom NIPI, avtoprevozništvo in storitve
d.o.o., Ljubljana, Zadobrovška cesta 33,
Ljubljana, matična št. 1778978, vložna št.
13703900.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Milan Vajda, Komenskega ulica 38, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 22. 9. 2008 ob 13. uri, v razpravni
dvorani št. V tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 7.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2008
St 185/2007
Os-6157/08
To sodišče v stečajnem postopku nad
Kebsi Trgovina d.o.o., Ljubljana, razpisuje nadaljnji narok za preizkus prijavljenih
terjatev, ki bo dne 5. 9. 2008 ob 12. uri
v dvorani št. V, na Miklošičevi ul. 7, tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2008
PPN 51/2008
Os-6158/08
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Metro As d.o.o., Ul. Jožeta
Jame 12, Ljubljana, za dne 22. 9. 2008 ob
12.45, v razpravni dvorani št. V, Miklošičeva
7, tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
15 in 11, med uradnimi urami v ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2008
St 6/94
Os-6159/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/94
z dne 10. 6. 2008 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom EXACT d.o.o. – v stečaju, Ljubljanska cesta 24a, Kranj.
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Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 4. 2008
St 8/2000
Os-6160/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajni zadevi stečajnega dolžnika
Železarna Ravne d.o.o. – v stečaju, Koroška c. 14, Ravne na Koroškem pod opr.
št. St 8/2000, ki bo dne 10. 9. 2008 ob 9.30,
soba št. 38 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni 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 30. 6. 2008
St 38/2005
Os-6161/08
Stečajni postopek zoper dolžnika FAE
Poslovne storitve d.o.o. – v stečaju, Pod
Lazami 44, 5290 Šempeter pri Gorici,
matična številka 1550063, davčna številka
91864046, šifra dejavnosti 65.230, se zaključi.
Sklep o zaključku stečajnega postopka
se objavi v Uradnem listu RS.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
pri vložni številki 1/04026/00, z dnem vpisa stečajni dolžnik preneha in se izbrišejo
vsi predhodni vpisi, vezani na ta stečajni
postopek.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 6. 2008
St 59/2008
Os-6162/08
To sodišče s sklepom opr. št. St 59/2008
z dne 7. 5. 2008 začelo stečajni postopek
nad podjetjem Verecundus, finančno poslovanje d.o.o., Maribor, Trg Leona Štuklja 12, ki se je nekoč imenovalo Probanka
Leasing Ljubljana družba za zakup opreme
d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 56 in za
stečajno upraviteljico postavilo Dragico Razboršek, univ. dipl. ekonomistko, zaposleno
pri Prvi finančni agenciji d.o.o., Ljubljana,
Cesta Ljubljanske brigade 9a, Podružnica
Maribor, Maribor, Ulica Vita Kraigherja 10.
Dolžnikova matična številka je 5940460,
šifra dejavnosti pa 65.210.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 7. 5. 2008.
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 95/2008 z dne 1. 7. 2008 zaključilo stečajni postopek nad podjetjem Verecundus,
finančno poslovanje d.o.o. – v stečaju, Maribor, Trg Leona Štuklja 12, 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, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 7. 2008
St 27/2008
Os-6163/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 27/2008 z dne 30. 6. 2008 nad samostoj-
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no podjetnico Aziri Flurije s firmo Trgovina
Brenda, trgovina na debelo in drobno,
Flurije Aziri s.p., Miklavž na Dravskem
polju, Kurirčkova ulica 9, začelo stečajni
postopek in ga takoj zaključilo, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne
vrednosti.
Matična številka dolžnice je 1438034, šifra njene dejavnosti pa 52.620.
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, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 6. 2008
St 24/2008
Os-6164/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 24/2008 z dne 30. 6. 2008 začelo stečajni postopek nad podjetjem Gorišek in Gorišek, trgovina in storitve d.o.o., Maribor,
Cankarjeva ulica 24 in ga takoj zaključilo,
ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 1722727, šifra njegove dejavnosti pa 51.530.
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 30. 6. 2008
St 31/2008
Os-6165/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 31/2008 z dne 30. 6. 2008 začelo stečajni postopek nad podjetjem Propono, računalniške storitve d.o.o., Maribor, Ptujska cesta 184 in ga takoj zaključilo, ker je
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 1569996, šifra njegove dejavnosti pa 72.600.
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 30. 6. 2008
St 71/2008
Os-6166/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 71/2008 z dne 1. 7. 2008 nad podjetjem
CVI podjetje za posredništvo, trgovino
in storitve d.o.o., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 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 5888565, šifra njegove dejavnosti pa 72.220.
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 1. 7. 2008
St 34/2007
Os-6167/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 34/2007 z dne 2. 7. 2008 odločilo, da
se stečajni postopek nad dolžnikom Rebus
– Trade, trgovsko – proizvodno podjetje d.o.o., Hruševje 69, Hruševje, matična
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številka 5788536, začne in takoj zaključi ter
po pravnomočnosti tega sklepa odredilo izbris družbe iz sodnega registra tukajšnjega
sodišča.
Zoper ta sklep se lahko pritožijo upniki
v roku 15 dni po objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 7. 2008
St 105/2008
Os-6177/08
To sodišče je s sklepom St 105/2008
dne 3. 7. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom V.I.P. Holding d.o.o., Parmova
41, Ljubljana, matična številka 1613782,
davčna številka 76513092, registrska številka vložka 13460400.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik, Dvorakova 8, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 9. 2008 ob 12.35, v razpravni dvorani št. V tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 7.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2008
St 65/2006
Os-6178/08
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(ZPPSL) se stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Matshop International, pro
izvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Kolodvorska ulica 42, Lendava – v stečaju,
matična številka 1657623, davčna številka
44960603, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 5. 2008
St 49/2000
Os-6224/08
To sodišče v stečajni zadevi opr. št.
St 49/2000 dolžnika Nika BPD, poslovno
svetovanje d.d. – v stečaju, Trg izgnancev 1a, Brežice, razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev, ki bo
dne 12. 9. 2008 ob 12.30, v razpravni dvorani št. 202 IV, II. nadstropje tukajšnjega
sodišča, CKŽ 12.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v sobi št. 218, II. nadstropje, v času uradnih ur v ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 12. ure in v sredo od 14.
do 16.30.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 3. 7. 2008
St 13/2008
Os-6226/08
To sodišče, Tavčarjeva 9, Ljubljana,
razpisuje narok za obravnavanje osnutka
glavne razdelitve v stečajnem postopku nad

dolžnikom Mobil Avto d.o.o. – v stečaju, Ljubljanska 76, Domžale, za dne 8. 9.
2008 ob 13.15, v razpravni dvorani št. IV,
Oddelka za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7, v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10–11
oziroma 15/I, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2008
St 205/2007
Os-6227/08
To sodišče je s sklepom St 205/2007 dne
2. 7. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Poka d.o.o. – v stečaju, Medvedova 25, Ljubljana, 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. 7. 2008
St 95/2008
Os-6229/08
To sodišče je s sklepom St 95/2008 dne
3. 7. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Avtoimpex podjetje za zunanjo trgovino d.o.o., Celovška cesta 252,
Ljubljana, matična številka 5004039, davčna številka SI 99490323, številka reg. vl.
10149800.
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 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 14.20, v razpravni dvorani I., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 7.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2008
St 18/2007
Os-6230/08
To sodišče pod opr. št. St 18/2007 nad
dolžnikom Pina, Trgovina na drobno, Aleš
Babšek s.p. – v stečaju, razpisuje narok za
ugotavljanje upniških terjatev za dne 15. 9.
2008 ob 11.15, v sobi 253/II tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 7. 2008
St 53/2007
Os-6232/08
Drugi narok za preizkus upniških terjatev stečajnega dolžnika Gramis, Inženiring, gradnja, trgovina d.o.o. – v stečaju,
Noršinska ulica 3, Murska Sobota, bo dne
2. 9. 2008 ob 14.30, v razpravni dvorani št.
12, tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 7. 2008
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St 19/2004
Os-6233/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Splošno kleparstvo – vodovodne
instalacije, Alojz Pajhnart s.p., Križevci pri Ljutomeru 2, matična št. 5198516,
davčna št. 63063119 – v stečaju, se po 169.
členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji, zaključi.
Zoper sklep je dovoljena pritožba. Rok
za pritožbo je 8 dni in teče od objave tega
sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 7. 2008
St 10/2008
Os-6235/08
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Žgeč Niko s.p., Izdelava lesne galanterije
– v stečaju, Janežovci 13 – v stečaju, bo
drugi narok za preizkus terjatev dne 2. 9.
2008, ob 10.20, v sobi 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 7. 2008
St 32/2008
Os-6236/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 32/2008 z dne 3. 7. 2008 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Meznarič Klaudija
s.p., Bar Zlata rokavica, Bukovci 97, matična številka 1684078000, davčna številka
91234646, šifra dejavnosti 56.300.
Odslej firma glasi: Meznarič Klaudija s.p.,
Bar Zlata rokavica, Bukovci 97 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Trg Leona
Štuklja 5, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 2. 9.
2008, ob 10.45, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 7.
2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 7. 2008
St 22/2008
Os-6238/08
To sodišče je dne 3. 7. 2008 s sklepom,
opr. št. St 22/2008 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom TINS Trgovina in
storitve Marisa Jarčič s.p., Jenkova ulica
6, Ptuj – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Narok za preizkus terjatev, ki je določen
za 2. 9. 2008, ob 10.45, se prekliče.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 7. 2008
St 6/2008
Os-6239/08
To sodišče vabi v postopku prisilne poravnave pod št. St 6/2008, zoper dolžnika
Stroji, Podjetje za proizvodnjo stiskalnic,
strojnih delov in naprav d.o.o., Koroška
c. 14, Ravne na Koroškem in njegovimi
upniki, upnike na narok za sklenitev prisilne
poravnave, ki bo dne 30. 7. 2008 ob 9. uri,
soba 38 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije pogledajo pri naslovnem sodišču v sobi št. 9, in sicer ob uradnih urah,

Št.

ki so v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure ter v sredo od 14. do 16.30.
Upniki lahko o predlagani prisilni poravnavi glasujejo tudi pisno. K vlogi, s katero
bodo glasovali, morajo priložiti dokaz, da
je vlogo podpisal zakoniti zastopnik pravne
osebe oziroma pooblaščenec. Pri glasovanju se bodo upoštevale samo tiste vloge,
ki jih bo poravnalni senat prejel do konca
glasovanja.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 7. 2008
St 7/2008
Os-6241/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/2008
z dne 5. 6. 2008 v likvidacijskem postopku
zoper dolžnika Kmetijska zadruga Ames
z.o.o., Zg. Vižinga 34a, Radlje ob Dravi,
sklenilo:
Predlog za začetek likvidacijskega postopka Kmetijske zadruge Ames z.o.o.,
Zgornja Vižinga 34a, Radlje ob Dravi, se
zavrže.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 6. 2008

Izvršbe
In 07/00268
Os-5790/08
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
I 99/01444 z dne 6. 3. 2000, ki je zoper
dolžnico Zofijo Zalokar postal pravnomočen
dne 22. 3. 2000, v zvezi s sklepom opr. št.
In 07/00268 z dne 18. 12. 2007, ki je postal
pravnomočen dne 4. 1. 2008, Okrajnega sodišča v Domžalah in rubežnega zapisnika
izvršitelja Ivkoviča, opr. št. IZV 2008/00154
z dne 20. 2. 2008, je bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnice
Zofije Zalokar, to je stanovanje št. 21, na
naslovu Ljubljanska c. 93 v Domžalah, zarubljena v korist upnika Grasto d.o.o., zaradi
izterjave 529,60 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 6. 2008
In 118/2007
Os-5530/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 118/2007
z dne 19. 9. 2007, ki je 29. 9. 2007 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV
150/08 z dne 6. 5. 2008, bila nepremičnina,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je lokal št.
28, na naslovu Naselje Slavka Černeta 34,
Kranjska Gora, v površini 115, 56 m2, k.o.
2169, zgradba katere del je predmetna nepremičnina, je zabeležena v katastru stavb
pod številko 419, del stavbe pa je zabeležen
v katastru stavb pod številko 12, zarubljena v korist upnice Akada d.o.o., Bezje 10,
Kranjska Gora, zaradi izterjave 178,25 EUR
s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 10. 6. 2008
In 66/2007
Os-5531/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 66/2007
z dne 2. 7. 2007, ki je 13. 7. 2007 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika
izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV 156/08

70 / 11. 7. 2008 /

Stran

2511

z dne 8. 5. 2008, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 7,
v pritličju večstanovanjske hiše Cesta 1. maja
40, Jesenice, ki leži na parceli št. 2355, vl. št.
962, k.o. Jesenice, zarubljena v korist upnika
Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 73,22 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 9. 6. 2008
In 138/2007
Os-5532/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 138/2007
z dne 12. 10. 2007, ki je 26. 10. 2007 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 151/08 z dne 7. 5. 2008, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je
stanovanje št. 52, v pritličju večstanovanjske
hiše Cesta revolucije 8, Jesenice, ki leži na
parceli št. 540/1, vl. št. 1853, k.o. Jesenice, zarubljena v korist upnika Stanovanjsko
podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem, zaradi
izterjave 512,67 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 10. 6. 2008
In 26/2007
Os-5533/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 26/2007
z dne 6. 3. 2007, ki je 16. 3. 2007 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 148/08 z dne 5. 5. 2008, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je
stanovanje št. 7, v pritličju večstanovanjske
hiše Cesta 1. maja 40, Jesenice, ki leži na
parceli št. 2355, vl. št. 962, k.o. Jesenice, zarubljena v korist upnika Stanovanjsko
podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem, zaradi
izterjave 61,37 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 9. 6. 2008
In 297/2007
Os-5915/08
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 297/2007 z dne 31. 12. 2007, je bila
v korist upnika Sipro stanovanjsko podjetje
d.o.o., Pečnikova 1, Žalec, proti dolžniku
Leonu Podbrežniku, Kasaze 111, Petrovče,
dne 11. 12. 2007 opravljen rubež stanovanja v lasti dolžnika, ki ni vpisano v zemljiško
knjigo in v naravi predstavlja stanovanje št.
7, v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe
na naslovu Kasaze 111, Petrovče, v izmeri
41,49 m2.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 19. 6. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1760/2008
Os-4596/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 14. 4. 2008, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog predlagatelja Nikolić Draga, ki ga zastopa Otium d.o.o. iz
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Ljubljane, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – prodajne pogodbe št. 362-2910/94 z dne 28. 3. 1994,
za stanovanje v izmeri 85,59 m2, na naslovu
Kocbekova ul. 4, Celje, vpisanem v vl. št.
2517/32, k.o. Celje.
Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice za nepremičnino ident. št. 34.E, stanovanjska raba
v izmeri 85,59 m2, v Celju, Kocbekova ulica
4, vpisano v vl. št. 2517/32, k.o. Celje, se
zahteva v korist Nikolić Draga in Veber Vesne, oba stan. Kocbekova ulica 4, Celje, za
vsakega do ene polovice celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 5. 2008
Dn 1698/2008
Os-5243/08
Okrajno sodišče v Krškem na podlagi
237. člena, v zvezi z 204. členom ZZK-1 (Ur.
l. RS, št. 58/03), izdaja oklic o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
ki sta potrebni za vknjižbo lastninske pravice
pri nepremičnini z identifikacijsko št. 452.
ES-19.E, vpisani pri podvl. št. 438/19, k.o.
Dovško, Okrajno sodišče v Krškem.
Okrajno sodišče v Krškem je v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, ki ga zastopa
predsednik uprave – generalni direktor mag.
Albin Kordež, zaradi vknjižbe lastninske pravice na stanovanju št. 19 na podstrešju,
z ident. št. 452.ES – 19.E, k.o. Dovško,
do celote ter vzpostavitev zemljiškoknjižnih
listin, dne 19. 5. 2008 začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine.
Vsebina listine, katere vzpostavitev se
zahteva je izvirnik:
–pogodbe o prenosu lastninske pravice
med prodajalcem SGP Pionir Novo mesto
in kupcem Kovinarska - tovarna industrijske
opreme p.o. Krško. Vzpostavitev zemljiško
knjižne listine se nanaša na pogodbo o prenosu lastninske pravice, sklenjene pred letom 1991, o prodaji stanovanja št. 19 na
podstrešju, na naslovu Titova cesta 110, Senovo v izmeri 44,07 m2, ki se nahaja v objektu na parc. št. 455/5, k.o. Dovško;
– prodajne pogodbe med prodajalcem
Kovinarska – tovarna industrijske opreme
p.o. Krško in kupcem Merkur – trgovina in
storitve d.d., Kranj. Vzpostavitev zemljiško
knjižne listine se nanaša na prodajno pogodbo, sklenjeno dne 5. 9. 1991, o prodaji
enosobnega stanovanja številka 19 v izmeri
44,07 m2, na naslovu Titova 110, Senovo, ki
se nahaja v objektu na parc. št. 455/5 k.o.
Dovško.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenem nepremičnem premoženju, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 30. 5. 2008
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Dn 2747/2007
Os-5466/08
Okrajno sodišče v Postojni, v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 2747/2007, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 5.6. 2008 objavlja oklic, ki se nanaša na poslovni prostor
št. 3, v pritličju stanovanjske hiše na Tržaški
ulici 11, Postojna, ki stoji na parc. št. 145/4,
ident. št. dela stavbe 2490-553-2, vse vpisano v vl. št. 142/2, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo z dne 12. 10. 1994, opr.
št. OV I-1146/94, sklenjeno med prodajalko
Simonetti-Križe Nado, Via Papiniano 2, Trieste in med kupcem Frizerstvo Sežana p.o.,
Kolodvorska 2a, Sežana.
Vknjižba se zahteva v korist Frizerstva
Sežana d.o.o., Kolodvorska ulica 2/a, Sežana, matična številka 5144655, do celote.
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
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 5. 6. 2008
Dn 1986/2008
Os-5467/08
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 1968/2008 z dne 30. 4. 2008,
uveden postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine – kupoprodajne pogodbe,
sklenjene med Stanovanjsko skupnostjo
Občine Ptuj, kot prodajalko in Kreditno banko Maribor d.d., kot kupovalko.
Kupoprodajna pogodba se nanaša na
prodajo stanovanja v izmeri 21,25 m2, na
naslovu Kajuhova ulica 5, 2250 Ptuj, identifikacijska št. 30.E (stanovanje št 30/IV + klet),
vpisano pri vl. št. 3105/32, k.o. Ptuj.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Nove Kreditne banke Maribor d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, matična št. 5860580, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona
o zemljiški knjigi – ZZK-1 (Ur. l. RS, št.
58/03) v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 28. 5. 2008
Dn 1201/2008
Os-5335/08
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja
Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega
narodnega parka d.d., Soča 31, Trenta, ki
ga zastopa Odvetniška družba Novak d.n.o.,
o.p. iz Radovljice, glede nepremičnine parc.
št. 1821/103, vpisane pri vl. št. 659, k.o.
Studor, s sklepom Dn št. 1201/2008 z dne
11. 4. 2008, začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine z vsebino, kot izhaja iz kupoprodajne pogodbe z dne 12. 8.
1975, sklenjene med Bregant Francem in
Bregant Anico, oba Aljaževa cesta št. 6,
Bled, kot prodajalcema in Zavodom za turizem Portorož, TOZD Igralnica »Casino«
Portorož, kot kupcem, katere predmet je del
parc. št. 1821/33, k.o. Studor (sedaj parc. št.
1821/103, k.o. Studor), v izmeri 3000 m2.

Imetnike pravic se poziva, da v roku
dveh mesecev od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 3. 6. 2008
Dn 4111/2004
Os-5476/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Marije Donau, Ob Meži 14, Mežica, ki jo
zastopa Viljem Donau, Ob Meži 14, Mežica,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini ident. št. 9.E (889-353-009), stanovanje
v izmeri 41,20 m2, v večstanovanjski stavbi
na naslovu Trg svobode 3, Mežica, stoječi
na parc. št. 222, k.o. Mežica, izdalo sklep
Dn št. 4111/2004 z dne 6. 5. 2008, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 274/91 SP
z dne 12. 11. 1993, sklenjene po določilih Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št.
18/91), med prodajalcem Rudnikom Mežica
d.o.o., Polena 6, Mežica in kupovalko Marijo
Donau, Ob Meži 14, Mežica.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Marije Donau, Ob Meži 14,
Mežica, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega 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 Slovenj Gradcu
dne 5. 6. 2008
Dn 2274/2004
Os-5477/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Marije Eremut, Čečovje 2, Ravne na Koroškem, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini ident. št. 10.E (882-668-010),
vpisani v z.k. podvl. št. 1364/10, k.o. Ravne, stanovanje št. 10 v izmeri 68,15 m2, v 5.
etaži večstanovanjske stavbe na naslovu
Čečovje 2, Ravne na Koroškem, stoječi na
parc. št. 632, k.o. Ravne, izdalo sklep Dn št.
2274/2004 z dne 6. 5. 2008, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 13a/91 z dne 18. 11. 1991, sklenjene po določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91), med prodajalcem
Stanovanjskim podjetjem d.o.o., Prežihova
7, Ravne na Koroškem in kupovalko Moniko Plestenjak, Čečovje 2, Ravne na Koroškem,
– kupne pogodbe z dne 16. 1. 1997,
sklenjene med prodajalko Moniko Plestenjak, Čečovje 2, Ravne na Koroškem in
kupovalko Leonido Herič, Čečovje 2, Ravne
na Koroškem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Marije Eremut, Čečovje 2,
Ravne na Koroškem, do celote.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega 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 Slovenj Gradcu
dne 5. 6. 2008
Dn 4877/2005
Os-5478/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Zvonke Elkasović, Celjska 40a, Slovenj Gradec, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini ident. št. 30.E (850-1217-030),
vpisani v z.k. podvl. št. 1508/14, k.o. Slovenj
Gradec, enosobno stanovanje št. 14 v izmeri
38,54 m2, v III. nadstropju, s kletnim prostorom iste št., v stavbi Celjska c. 40/a, Slovenj
Gradec, izdalo sklep Dn št. 4877/2005 z dne
15. 5. 2008, s katerim je začelo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja po določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91), sklenjene dne 20. 11. 1992, med prodajalcem
Tovarno za predelavo vlaken in umetnih
snovi NAUE-NTU, d.o.o., Slovenj Gradec in
kupovalko Elkasovič Zvonko, Celjska 40/a,
Slovenj Gradec.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Zvonke Elkasovič, Celjska
40a, Slovenj Gradec, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega 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 Slovenj Gradcu
dne 5. 6. 2008
Dn 2216/2004
Os-5479/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Polonce Zih in Antona Šterna, oba Javornik 59, Ravne na Koroškem, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe
lastninske pravice pri nepremičnini ident.
št. 31.E (882-8-31), vpisani v z.k. podvl.
št. 1306/31, k.o. Ravne, stanovanje št. 31,
v izmeri 75,09 m2, v šesti etaži stavbe Javornik 59, Ravne na Koroškem, izdalo sklep
Dn št. 2216/2004 z dne 20. 5. 2008, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 337/91 z dne
21. 10. 1993, sklenjene po določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91),
med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem
d.o.o., Prežihova 7, Ravne na Koroškem in
kupovalko Ano Atelšek, Javornik 59, Ravne
na Koroškem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljev Polonce Zih in Antona Šterna, oba Javornik 59, Ravne na Koroškem,
za vsakega do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 6. 2008

goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 6. 2008

Dn 4061/2005
Os-5480/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Stanislave Breznik, Čečovje 35, Ravne na
Koroškem in Sonje Breznik Apostolović,
Beograjska ulica 33, Maribor, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižene
lastninske pravice pri nepremičnini ident. št.
9.E (882-1243-009), vpisani v z.k. podvl. št.
1159/9, k.o. Ravne, stanovanje št. 9 v izmeri
69,64 m2, v II. nadstropju, s kletnim prostorom št. 9, v stavbi na naslovu Čečovje 35,
Ravne na Koroškem, izdalo sklep Dn št.
4061/2005 z dne 14. 5. 2008, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 439 A/91, sklenjene po
določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 18/91) dne 21. 11. 1993, med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem d.o.o., Prežihova 7, Ravne na Koroškem ter kupcema
Breznik Ivanom in Breznik Stanislavo, oba
Čečovje 35, Ravne na Koroškem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Stanislave Breznik, Čečovje 35,
Ravne na Koroškem, do 9/10 in predlagateljice Sonje Breznik Apostolović, Beograjska
ulica 33, Maribor, do 1/10.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 6. 2008

Dn 2475/2005
Os-5482/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Klaudije Ostruh, Mladinska ulica 4b, Vuzenica, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini ident. št. 5.E (829-1174-005), vpisani v z.k. podvl. št. 900/5, k.o. Dravograd,
stanovanje v izmeri 51,43 m2, v stavbi na
naslovu Prežihova ulica 2, Dravograd, izdalo sklep Dn št. 2475/2005 z dne 5. 5. 2008,
s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 4. 11. 1996, med prodajalcem Pešl Otom, Prežihova 2, Dravograd in
kupcem Vrbnjak Francem, Partizanska 48,
Radlje ob Dravi.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Klaudije Ostruh, Mladinska
ulica 4b, Vuzenica, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega 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 Slovenj Gradcu
dne 5. 6. 2008

Dn 3332/2007
Os-5481/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Antona Garba, Maistrova ulica 4, Slovenj
Gradec, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini ident. št. 21.E (850-1200-21),
vpisani v z.k. podvl. št. 1675/24, k.o. Slovenj
Gradec, stanovanje št. 10 v izmeri 62,27 m2,
v stavbi na naslovu Maistrova ulica 4, Slovenj Gradec, izdalo sklep Dn št. 3332/2007
z dne 15. 5. 2008, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. SZ-04/93-P z dne 17. 9. 1993, sklenjene
po določilih Stanovanjskega zakona (Ur. l.
RS, št. 18/91) med prodajalcema Tovarno
meril – Plastika, d.o.o., Pameče pri Slovenj
Gradcu in Stanovanjskim podjetjem d.o.o.,
Ravne na Koroškem ter kupcema Garb Pavlo in Garb Antonom, oba Maistrova ulica 4,
Slovenj Gradec.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Antona Garba in udeleženke
Pavle Garb, oba Maistrova ulica 4, Slovenj
Gradec, za vsakega do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po-

Dn 3937/2004
Os-5483/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Melite Avguštin Širnik in Zvonka Širnika,
oba Čečovje 2, Ravne na Koroškem, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini ident. št. 31.E (882-668-031), vpisani
v z.k. podvl. št. 1364/31, k.o. Ravne, izdalo
sklep Dn št. 3937/2004 z dne 6. 5. 2008,
s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 157/91,
sklenjene po določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) dne 8. 1. 1992,
med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem
d.o.o., Prežihova 7, Ravne na Koroškem ter
kupcema Pisar Vojkom in Pisar Silvo, oba
Čečovje 2, Ravne na Koroškem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljev Melite Avguštin Širnik in Zvonka
Širnika, oba Čečovje 2, Ravne na Koroškem, za vsakega do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 6. 2008
Dn 4052/2005
Os-5484/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Avguština Marina in Angele Marin, oba Čečovje 27, Ravne na Koroškem, zaradi vzpo-
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stavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe
lastninske pravice pri nepremičnini ident. št.
6.E (882-1126-006), vpisani v z.k. podvl.
št. 1154/6, k.o. Ravne – stanovanje št. 6
v izmeri 69,42 m2, v I. nadstropju, s kletnim
prostorom št. 6, v stavbi na naslovu Čečovje
27, Ravne na Koroškem, izdalo sklep Dn št.
4052/2005 z dne 14. 5. 2008, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 163/91, sklenjene po določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 18/91) dne 13. 1. 1992, med prodajalcem
Stanovanjskim podjetjem d.o.o., Prežihova
7, Ravne na Koroškem ter kupcema Marin
Avguštinom in Marin Angelo, oba Čečovje
27, Ravne na Koroškem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteve v korist
predlagateljev Avguština Marina in Angele
Marin, oba Čečovje 27, Ravne na Koroškem, za vsakega do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 6. 2008
Dn 4399/2006
Os-5485/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Branke Knez, Mladinska ulica 4c, Vuzenica,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini ident. št. 55.E (813-167-055), vpisani
v z.k. podvl. št. 693/55, k.o. Vuzenica – stanovanjski del št. 55 v izmeri 53,53 m2, v 6.
etaži stavbe na naslovu Mladinska ulica 4c,
Vuzenica, izdalo sklep Dn št. 4399/2006
z dne 14. 5. 2008, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 11. 1991,
sklenjene po določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) med prodajalko
Občino Radlje ob Dravi in kupovalko Branko
Verdnik, Mladinska ulica 4c, Vuzenica.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Branke Knez, Mladinska ulica 4c, Vuzenica, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega 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 Slovenj Gradcu
dne 5. 6. 2008

Amortizacije
N 277/2007
Os-5816/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani na predlog predlagateljice Kmetijske zadruge Vipava, z.o.o., Goriška cesta 13, Vipava, ki
jo zastopa direktor Branko Tomažič, teče
postopek za razveljavitev delnic izdajateljice
Slovenske zadružne kmetijske banke d.d.,
sedaj Deželna banka Slovenije d.d., in sicer
delnic s serijskimi številkami:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Emisija A: A0001094,
Emisija D: D0004642,
Emisija F: F0016866, F0016870,
F0016881,
F0016892,
F0016903,
F0016914.
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 razveljavljenje.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2008
N 704/2008
Os-5447/08
Na predlog predlagateljice Vere Smolič,
stan. Strossmayerjeva 32, Maribor, bodo
razveljavljene delnice na ime predlagateljice
pri KRS Rotovž, d.d., Maribor, šifra delničarja 4612, št. glasov 1, v deležu 0,0106%, po
potrdilu z dne 2. 6. 2008, če jih v 60 dneh
od te objave nihče ne pokaže sodišču ali ne
ugovarja zoper njihovo razveljavitev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 6. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 1317/2007
Os-5762/08
Okrajno sodišče v Domžalah je po okrajni
sodnici Viti Hribar, v izvršilni zadevi upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2,
Ljubljana – dostava, ki jo zastopa odv. Alenka
Šušteršič, Slovenska 27, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Silvu Centrihu, Ljubljanska
85, Domžale, zaradi izterjave 14.651,97 EUR
s pp, dne 5. 6. 2008 sklenilo:
dolžniku Silvu Centrihu, nekdaj stanujočemu na naslovu Ljubljanska 85, Domžale,
sedaj neznanega prebivališča, se v tem postopku postavi začasni zastopnik, odvetnik
Primož Kovač, Ljubljanska cesta 80, Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 6. 2008
I 300/2007
Os-5630/08
Okrajno sodišče v Idriji je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., OE Maribor, zoper dolžnika Aleksandra Ilića, na
podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju,
Aleksandru Iliću postavilo začasno zastopnico, odvetnico Vesno Fašink iz Idrije, Mestni trg 2.
Imenovana začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 10. 6. 2008
I 616/2007
Os-4560/08
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni
zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,

Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Alenka Šušteršič iz Ljubljane, proti dolžniku
Golob Janezu, Zikova 7, Kamnik, zaradi izterjave 16.284,72 EUR s pp sklenilo, da se
dolžniku Golob Janezu, Zikova 7, Kamnik,
postavi začasni zastopnik, odv. Miran Gjurin
iz Kamnika.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 30. 4. 2008
P 77/2008
Os-5628/08
Okrajno sodišče v Kopru je v okrajni sodnici Tatjani Škrinjar, v pravdni zadevi tožeče stranke Silva Ražmana, Popetre 2,
Gračišče, zoper toženi stranki: 1. Antona
Ražmana, neznanega prebivališča in 2. Ivana Ražmana, neznanega prebivališča, zaradi pridobitve lastninske pravice na podlagi
priposestvovanja, dne 6. 5. 2008 sklenilo:
prvo in drugo toženi stranki Antonu Ražmanu in Ivanu Ražmanu, neznanega bivališča, se določi začasni zastopnik, odvetnik
Andrej Borštnar, Muzejski trg 7, Koper.
Začasni zastopnik ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika,
in sicer od dneva postavitve, pa dokler prvo
tožena in drugo tožena stranka ali njuna
pooblaščenca ne nastopita pred sodiščem
oziroma dokler pristojni Center za socialno
delo ne sporoči sodišču, da je prvo toženi
in drugo toženi stranki postavil skrbnika za
poseben primer.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 5. 2008
N 276/2007
Os-4853/08
Okrožno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagatelja Centra za socialno
delo Grosuplje, Taborska cesta 13, 1290
Grosuplje, proti nasprotnima udeležencema Francetu Starešeniču, uradno stan. Ljubljanska cesta 4a, 1290 Grosuplje, dejansko
neznanega prebivališča in Heleni Starešinič,
stan. Ljubljanska cesta 4a, 1290 Grosuplje,
ki jo zastopa odvetnica Tatjana Markelj iz
Domžal, zaradi odvzema roditeljske pravice,
dne 20. 5. 2008 sklenilo:
nasprotnemu udeležencu Francetu Starešiniču, uradno stan. Ljubljanska cesta
4a, 1290 Grosuplje, dejansko neznanega
prebivališča, se postavi začasni zastopnik
– odvetnik Robert Čebular, Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udeleženca v nepravdni zadevi opr.
št. N 276/2007, dokler nasprotni udeleženec
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je nasprotnemu udeležencu postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2008
VL 5966/2008
Os-5265/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Sabina Kostanjšek,
Celovška 182, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Emilu Muharemoviću, Pot v dolino 31,
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Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 642,50
EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Emilu Muharemoviću, Pot v dolino 31, Ljubljana - dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku - ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Alojzija Alič, Šmartinska cesta 130, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2008
VL 5274/2008
Os-5491/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžniku Matjažu Ferku, Ljubljanska ulica 17a, Maribor - dostava, zaradi
izterjave 936,77 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Matjažu Ferku, Ljubljanska ulica 17a, Maribor - dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku - ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Ivan Čeleš, Štrikljeva 5, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2008
VL 12041/2008
Os-5535/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, proti dolžniku Marjanu Veldinu,
Sernčeva 11, Maribor, - dostava, zaradi izterjave 861,79 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Marjanu Veldinu, Sernčeva 11,
Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Ivan Čeleš, Štrikljeva 5, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2008
VL 12569/2008
Os-5925/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Slovenskega zavarovalnega
združenja, Železna cesta 014, Ljubljana dostava, proti dolžnikoma Brunu Jurkoviču,
Šmihel 071, Novo mesto - dostava in Rasi

Jurkovič, Šmihel 071, Novo mesto - dostava, zaradi izterjave 1.036,97 EUR s pp,
sklenilo:
dolžnikoma Brunu Jurkoviču, Šmihel
071, Novo mesto - dostava in Rasi Jurkovič,
Šmihel 071, Novo mesto - dostava, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku - ZPP, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Jasna
Simčič, Dalmatinova 1, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2008
In 192/2007
Os-4557/08
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni
zadevi upnika Romana Kaučiča, ki ga zastopa odvetnik Viktor Osim, proti dolžniku
Bogomiru Ferku, zaradi izterjave denarne
terjatve v znesku 164,89 EUR s pripadki,
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. In
192/2007 z dne 1. 4. 2008, za začasno zastopnico dolžniku Bogomiru Ferku, postavilo
odvetnico Manjo Grosek iz Maribora, zaradi
zastopanja v zgoraj navedeni izvršilni zadevi. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 4. 2008

Oklici dedičem
D 286/2008
Os-5536/08
Pri tukajšnjem sodišču je uveden zapuščinski postopek po pok. Peljha Neži, roj.
3. 12. 1920, umrli dne 6. 3. 2008, nazadnje
stan. Celje, Pod gabri 1.
Na podlagi določila 206. člena Zakona
o delovanju poziva sodišče vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona po Peljha Neži, da se priglasijo pri
tem sodišču v roku enega leta po objavi
tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da je zakoniti
dedič po zapustnici zap. sin Cvek Robert,
ne pa morda tudi sin Cvek Anton, ki je neznanega bivališča nekje v Avstraliji oziroma
se ne ve, ali je sploh še živ.
Okrajno sodišče v Celju
dne 2. 6. 2008
II D 516/2008
Os-5759/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Kotnik Ivanu,
roj. 12. 12. 1934, umrlem 14. 1. 2008, nazadnje stanujočem v Ljubljani, Rašiška ulica
12, državljanu Republike Slovenije.
Kot zakonita dedinja bi prišla v poštev tudi
zapustnikova izvenzakonska hči, katere podatki pa sodišču niso znani. Sodišče zato na
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podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedeno dedinjo ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2008

Oklici pogrešanih
N 1/2008
Os-6083/08
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog Kristine Bric, Ustje 45, Ajdovščina, ki
jo zastopa odv. Dušan Žorž iz Ajdovščine,
postopek za razglasitev pogrešanih Antona
Štrancarja in Vladimire Štrancar, ki ju zastopa skrbnik za poseben primer Albin Krečič,
Polževa ulica 32, Ajdovščina, za mrtva.
Pogrešanca sta brat in sestra. Anton
Štrancar je bil rojen 4. 10. 1922 na Ustjih,
njegova sestra Vladimira Štrancar pa je bila
rojena 15. 10. 1912 in je živela na naslovu
Ustje 43, po domače Krfolovi ali Markovi.
Starša obeh pogrešanih sta bila Metod in
Jožefa, roj. Trbižan. Iz domačega kraja naj
bi se odselila neznano kam tik pred koncem
druge svetovne vojne, zadnji sodišču znani podatek, zabeležen dne 1. 6. 1948, pa
navaja, da naj bi Anton Štrancar tedaj bival
v Nemčiji, Vladimira Štrancar pa v Celovcu.
Drug podatek o pogrešancih ne obstaja.
Zato sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanih Antona in
Vladimire Štrancar, naj to javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka
pogrešanca razglasilo za mrtva.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 13. 6. 2008
N 42/2007
Os-5763/08
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Pinosa Darja, Bukovica 81, Volčja Draga, ki ga zastopa odv. Tanja Marušič iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi pogrešanega za mrtvega, in sicer
Pinosa Cornelia, pok. Alojza, ki ga zastopa
začasna zastopnica, odv. Vida Lemut Mali
iz Ajdovščine.
O pogrešanem razen zemljiškoknjižnega
izpiska, da je bil pogrešani živ, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Pinosa
Cornelia, naj to javijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
in sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 6. 2008
N 43/2007
Os-5764/08
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Pinosa Darja, Bukovica 81, Volčja Draga, ki ga zastopa odv.
Tanja Marušič iz Nove Gorice, postopek
o razglasitvi pogrešanega za mrtvega, in sicer Pinosa Matija, pok. Alojza, ki ga zastopa
začasna zastopnica, odv. Vida Lemut Mali iz
Ajdovščine.
O pogrešanem razen zemljiškoknjižnega
izpiska, da je bil pogrešani živ, ne obstaja
noben drug podatek.
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Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Pinosa Matija, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo
po poteku tega roka sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 6. 2008
N 45/2007
Os-5765/08
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Pinosa Darja, Bukovica 81, Volčja Draga, ki ga zastopa odv. Tanja Marušič iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi pogrešanega za mrtvega, in sicer
Pinosa Angela, pok. Alojza, ki ga zastopa
začasna zastopnica, odv. Vida Lemut Mali
iz Ajdovščine.
O pogrešanem razen zemljiškoknjižnega
izpiska, da je bil pogrešani živ, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Pinosa Angela, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo
po poteku tega roka sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 6. 2008
N 44/2007
Os-5766/08
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Pinosa Darja, Bukovica 81, Volčja Draga, ki ga zastopa odv. Tanja Marušič iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi pogrešanega za mrtvega, in sicer
Pinosa Venosta, pok. Alojza, ki ga zastopa
začasna zastopnica, odv. Vida Lemut Mali
iz Ajdovščine.
O pogrešanem razen zemljiškoknjižnega
izpiska, da je bil pogrešani živ, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Pinosa
Venosta, naj to javijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
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sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 6. 2008
N 27/2007
Os-5333/08
Okrajno sodišče v Radovljici je po okrajni
sodnici Barbari Gomilar, v nepravdni zadevi predlagatelja Franca Podobnika, Zgornja
Lipnica 1, Kamna Gorica, ki ga zastopa odv.
družba Novak iz Radovljice, proti nasprotni udeleženki Marijani Anderle, Zgornja Lipnica 26, Kamna Gorica, zaradi razglasitve
nasprotne udeleženke za mrtvo, dne 5. 5.
2008 sklenilo, da se uvede postopek za
razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Marijane (Marije Ane, Anne) Anderle, roj.
16. 7. 1877, Zgornja Lipnica 26, Kamna
Gorica, za mrtvo.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju
ali smrti, da to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Radovljici v treh mesecih po objavi tega
oglasa, ker bo sodišče po poteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 5. 5. 2008
N 36/2007
Os-3391/08
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljev Nadje
Demojzes in Matjaža Demojzesa, oba Zgornje Škofije 5b, Škofije, ki ju zastopa odvetnik
Milan Volk iz Ilirske Bistrice, zoper nasprotnega udeleženca Jožefa Demojzesa, sina
Ivana, roj. 23. 8. 1908, Poljane 42, zaradi
razglasitve pogrešanca za mrtvega.
Jožef Demojzes se je rodil 23. 8. 1908
v Poljanah na št. 42, očetu Ivanu, kateri je
bil rojen 23. 10. 1882 in materi Heleni, roj.
Bubnič, ki je bila rojena 20. 12. 1881. Leta
1948 je v mesecu oktobru odšel iz domače
hiše proti meji z Republiko Italijo. Po tem
datumu je svojim domačim pisal pisma iz
Avstralije vse tja do pedesetih let prejšnjega stoletja. Po tem času njegovih pisem iz

Avstralije ni bilo več na domači naslov kot
tudi ne na naslove njegovih znancev ali kogarkoli drugega.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešanemu in njegovem
življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Sežani, v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
21. 3. 2008
N 17/2007
Os-5299/08
Neža Hrovat, roj. 19. 1. 1849, nazadnje
stanujoča Veternik 13, Kozje in Blaž Hrovat,
roj. 30. 1. 1846, nazadnje stanujoč Veternik
13, Kozje, vsaj od leta 1995 dalje nista bila
videna v Republiki Sloveniji, od njunega rojstva pa je minilo že več kot 70 let. Pogrešana imata v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Šmarju pri Jelšah, na podlagi kupne pogodbe z dne 26. 2. 1906, pri nepremičninah
parc. št. 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
335, 423/1, 425/1, 426, 427, 428, 429, 64.S
in 65.S, vse vl. št. 1, k.o. Veternik, vknjiženo
služnostno pravico stanovanja in stvarnega
bremena za preužitne pravice po kupni pogodbi z dne 26. 2. 1906. Zemljiškoknjižni lastnik navedenih nepremičnin in predlagatelj
Fridl Slavko, Koprivnica 18, Koprivnica, želi
izbrisati vknjižene pravice, zato ima pravni
interes za vložitev predloga. Skrbnik za poseben primer obeh pogrešanih je Jože Kavčič, stanujoč Veternik 49, Kozje, postavljen
z odločbama CSD Šmarje pri Jelšah z dne
8. 5. 2008, opr. št. 1221-29/2008-5, opr. št.
1221-63/2007-5.
Pogrešana Neža Hrovat in Blaž Hrovat
naj se oglasita in tudi vsak, ki kaj ve o njunem življenju in to sporoči Okrajnemu sodišču v Šmarju pri Jelšah, v treh mesecih od
objave tega oklica, sicer bo po preteku roka
sodišče pogrešana razglasilo za mrtva.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 26. 5. 2008
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Fištrovič Silvana, Gustinčičeva 15,
Ljubljana Šmartno, zavarovalno polico, št.
1055132, izdala zavarovalnica Slovenica
življenje. gnz-297154
Germovšek Marjan, Krčevina pri
Vulbergu 152/a, Ptuj, zavarovalno polico,
št. 1034531, izdala zavarovalnica Slovenica
življenje. gne-297167
Kryezi Sula, Celjska cesta 14, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500068856, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnp-297156
Mandič Leonarda, Cesta na Markovec 7,
Koper – Capodistria, zavarovalno polico,
št. 50500013510, izdala zavarovalnica KD
življenje. gne-297117
Polanec Miha, Nova vas pri Ptuju 116/a,
Ptuj, zavarovalno polico, št. 41601005440,
izdala
zavarovalnica
KD
življenje.
gnq-297130
Poljak Erni, Glem 11, Marezige,
zavarovalno polico, št. 8505000330103,
izdala
zavarovalnica
KD
življenje.
gnb-297120
Strašek Niko, Fram 30, Fram, zavarovalno
polico, št. 16259, izdala zavarovalnica Moja
naložba. m-386

Spričevala preklicujejo
Amon Martin, Virštanj 61, Podčetrtek,
indeks, št. 1000304, izdala Fakulteta za
strojništvo Maribor. m-427
Arh Blaž, Sp. Gorje 159, Zgornje Gorje,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole na Jesenicah, izdano leta 2008.
gnn-297108
Arifi Fekrije, Panonska 5/b, Maribor,
spričevalo 9. razreda OŠ Martina Konšaka
Maribor, izdano leta 2006. m-430
Beber Tina, Na grebenu 1, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2004. m-477
Bele Krklec Klavdija, Kozjanskega
odreda 3, Rogaška Slatina, spričevalo 1.
letnika Srednje zdravstvene šole, izdano
leta 2006. m-473
Belec Tina, Cankarjeva 6/e, Maribor,
spričevalo 7. razreda OŠ Martina Konšak
Maribor, izdano leta 2006. m-439
Bertole Anton, Nova ulica 9, Rače,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole v Mariboru, izdano leta 1992,
1993 in 1994. m-464
Bilajac Šahbaz, Strossmayerjeva 15,
Maribor, diplomo Srednje gradbene šole
Maribor- KV zidar, izdana leta 1981. m-500
Bogovič Katja, Zgornji Košaki 70,
Maribor, spričevalo 7. razreda OŠ Ivana
Cankarja Maribor, izdano leta 2006. m-444
Bučar Janez, Gabrška ulica 7, Bohinjska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Poljane, izdano leta 1977.
gnf-297141
Čubranić Kristjan, Zasip Ledina 45, Bled,
spričevalo 3. letnika Tehniškega šolskega

centra Kranj – Srednje elektro in strojne šole
Kranj, izdano leta 2002. gnw-297124
Čuk Franc, Blekova vas 9, Logatec,
spričevalo 3. letnika Šole za prodajalce v
Ljubljani. gnr-297104
Dajčman Urban, Ribniška 8, Maribor,
spričevalo 7. razreda OŠ bratov Polančičev
Maribor, izdano leta 2006. m-401
Dević
Aleksandar,
Preradovičeva
17/a, Maribor, spričevalo 7. in 8. razreda
OŠ Martina Konšaka, izdano leta 2006 in
2007. m-450
Dežman Neja, Kardeljeva cesta 76,
Maribor, spričevalo 7. razreda OŠ Ludvika
Pliberška Maribor, izdano leta 2006.
m-428
Florindo Ružnič Tjaša, Dolgo Brdo pri
Mlinšah 8/h, Izlake, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske šole v Trbovljah,
izdano leta 2000. gne-297142
Fornezzi Milan, Grajska cesta 5,
Oplotnica, zaključno spričevalo Poklicne
živilske šole Maribor, izdano leta 1984.
m-437
Fras Nataša, Kamniška 20/b, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
naravoslovne šole Miloša Zidanška Maribor,
izdano leta 1990. m-409
Golob Andrej, Cankarjeva 18, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnf-297166
Golob Timotej, Pirnatova 9, Maribor,
spričevalo 9. razreda OŠ Ludvika Pliberška,
izdano leta 2008. m-472
Gorjan Mirjam, Vrhovčeva 35, Log pri
Brezovici, spričevalo 1. in 2. letnika Škofijske
klasične gimnazije v Ljubljani, izdano leta
2005 in 2006. gnx-297098
Grilc Maja, Reboljeva 4, Ljubljana, preklic
indeksa, objavljenega v Uradni list RS, št.
62/2008. gns-297153
Grobelnik Kaja, Žmavčeva 2, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Prežihov Voranc v
Mariboru, izdano leta 2007. m-448
Grum Miran, Koroška cesta 223,
Kamnica, indeks, št. 93455964, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-484
Hadžaj Mirlinda, Meljska cesta 59,
Maribor, spričevalo 5. razreda OŠ Ivana
Cankarja Maribor, izdano leta 2000. m-458
Hadžaj Mirlinda, Meljska cesta 59,
Maribor, spričevalo 7. razreda OŠ Ivana
Cankarja v Mariboru, izdano leta 2000.
m-397
Halilagić Sanela, Naselje Borisa
Kidriča 2, Metlika, spričevalo 3. in 5. letnika
Srednje poklicne in strokovne šole Črnomelj,
izdano leta 1997 in 2000. gnh-297114
Hartman Boltežar Jan, Javornik 28,
Ravne na Koroškem, spričevalo od 1. do
3. letnika Srednje strojne in poslovne šole
Maribor, izdano leta 2005, 2006 in 2007.
gnd-297168
Hasanović Vanesa, Pobrežje 5, Videm
pri Ptuju, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Slava Klavora Maribor, izdano leta 2006 in
2007. m-440
Hočevar Filip, Osenjakova ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2005. gnt-297152
Hrvatin Melania, Sp. Škofije 16/c, Škofije,
diplomo Srednje šole z italijanskim jezikom

v Kopru, izdana leta 1987, na ime Mamillo
Melania. gnq-297105
Jager Jaka, Celjska cesta 13, Slovenske
Konjice, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Slovenska Bistrica, izdano leta 2007.
m-455
Jevnik Tomaž, Cesta 4. julija 54, Krško,
spričevalo poklicne mature Srednje šole za
gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 2003. gny-297147
Jurišič Uroš Dragoš, Vipavska ulica 24/a,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Ljubljana – Šiška, izdano leta 2008.
gnk-297086
Kajtazi Naser, Panonska ulica 2, Maribor,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Martin Konšak
Maribor, izdano leta 2006 in 2007. m-441
Kalan Miha, Lojzeta Hrovata 10, Kranj,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole v
Kranju, izdano leta 2006. gnh-297289
Ketiš Jan, Nad čreto 46, Kamnica,
spričevalo 7. razreda OŠ Kamnica, izdano
leta 2006. m-435
Kirbiš Jean, Prekmurska 40, Maribor,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Ludvika
Pliberška Maribor, izdano leta 2006 in 2007.
m-443
Klemenčič Janja, Klinetova ulica 4,
Maribor, spričevalo 8. razreda OŠ Ludvika
Pliberška Maribor, izdano leta 2007. m-411
Klemenčič
Špela,
Dvorakova
ulica 5, Maribor, zaključno spričevalo
Srednje frizerske šole Ljubljana, izdano leta
1998. m-502
Kmetič Urška, Krčevinska ulica 42,
Maribor, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
bratov Polančičev Maribor, izdano leta 2006
in 2007. m-396
Knuplež Zvonko, Pot na Novine 87c,
Šentilj v Slov. goricah, spričevalo o končani
OŠ Rudolfa Maistra v Šentilju, izdano leta
2005. m-402
Kočar Gal, Anžurjeva 9, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,
izdano leta 2002. gnp-297131
Kop Martina, Slivniško Pohorje 10/a,
Pohorje, spričevalo 7. razreda OŠ Hoče,
izdano leta 2006. m-456
Kopič Renata, Zg. Korena 75, Zgornja
Korena, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole, izdano leta 1998.
m-431
Koprivnik Ines, Polanska cesta 135,
Hoče, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Hoče.
m-445
Koser Andrej, Medribnik 5, Cirkulane,
spričevalo o zaključnem izpitu Strojne šole
Ptuj – oblikovalec kovin, izdano leta 2006.
m-487
Košir Blaž, Leskovec 74/a, Pragersko,
spričevalo 4. letnika II gimnazije Maribor,
izdano leta 2008. m-413
Kovačič Denis, Grčarjeva 5, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor – smer kuhar,
izdano leta 2005. m-405
Kovačič Nuša, Štantetova 12, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Ludvika Pliberška
Maribor, izdano leta 2007. m-426
Kozar
Tatjana,
Hercegovščak
19/c, Gornja Radgona, indeks, št. 93516904,
izdala Fakulteta za strojništvo. m-392
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Krajnc Cvetka, Industrijska 12, Ruše,
spričevalo poklicne mature Srednje
kmetijske šole Maribor, izdano leta 2001.
m-387
Krajnc Gregor, Radvanjska cesta 92,
Maribor, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
bratov Polančič v Mariboru, izdano leta
2006 in 2007. m-452
Krajnc Karin, Hrastje 43, Limbuš,
spričevalo 8. razreda OŠ Ludvika Pliberška
Maribor, izdano leta 2007. m-438
Krapše
Robert,
Polenov
graben 8, Radeče, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje agroživilske šole Maribor –
smer kmetijska mehanizacija, izdano leta
1987. m-466
Kukić Zelda, Prešernova 2, Velenje,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole. gnk-297136
Ladič Odil, Gledališka ulica 8, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1. in 2. letnika PTT srednje šolskega centra
Ljubljana, izdano leta 1981, 1982 in 1983.
m-494
Lasan Štefan, Pokopališka 15, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Vide Pregarc v
Ljubljani, izdano leta 1960. gni-297113
Lazar Martina, Vrazova 56, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Franc Rozman
Stane, izdano leta 2007. m-467
Malec Viktor, Podgorci 46/a, Podgorci,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika ter maturiteno spričevalo
in obvestilo o uspehu pri maturi Srednje
glasbene in baletne šole v Mariboru, izdano
leta 1999, 2000, 2001 in 2003. m-463
Mauser Martina Tina, Stantetova 22,
Maribor, spričevalo 7. razreda OŠ Tabor,
izdano leta 2006. m-432
Mavrič Samanta, Tomažičeva 22, Izola
– Isola, spričevalo Srednje ekonomske in
družboslovne šole – ekonomski tehnik,
izdano leta 2000. gnm-297159
Mayer Janez, Jedlovnik 9, Zgornja
Kungota, zaključno spričevalo Srednje
strojne kmetijske šole – poklicni voznik,
izdano leta 1978. m-390
Mazej Vesna, Podgorje 10, Velenje,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje strojne
in poklicne šole Celje – smer frizer, izdano
leta 1996, 1997 in 1998. gnv-297125
Mehle Maja, Dunajska cesta 108,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2005. gne-297092
Miklašič Nina, Koračice 33, Sveti Tomaž,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2007. m-474
Miklavčič Urška, Ravenska pot 37,
Škofljica, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgjiteljske šole v Ljubljani, izdano leta
2007. gnw-297099
Milošič Marija, Repišče 28/a, Zgornji
Leskovec, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgovske šole Ptuj, izdano leta 1990.
m-469
Mlakar Natalija, Stanošina 11, Podlehnik,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2007. m-475
Moggi Mark Jo, Rimska cesta 12,
Ljubljana, indeks, št. 20030340, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gng-297115
Mohorko Tadej, Dogoška cesta 80,
Maribor, spričevalo 7. razreda OŠ Martina
Konšaka Maribor, izdano leta 2006. m-462
Mok Silva, Gabernik 39H, Zgornja
Polskava, zaključno spričevalo nižje
kmetijske šole Svečina, izdano leta 1966.
m-394
Mole Neva, Lobček 45, Grosuplje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta
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Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2007.
gni-297088
Muhič Petra, Žitence 35, Jurovski Dol,
spričevalo 7. razreda OŠ Sladki vrh, izdano
leta 2006. m-403
Mužerlin Karin, Na prehodu 4, Maribor,
spričevalo 7. razreda OŠ Franca Rozmana
Staneta v Mariboru, izdano leta 2006.
m-449
Nilić Iztok, Slavka Gruma 28, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
in letna spričevala SŠGT Novo mesto.
gng-297140
Njivar Sandi, Črmlja 18, Trnovska vas,
spričevalo o zaključnem izpitu Živilske šole v
Mariboru – živilski tehnik, izdano leta 1999.
m--465
Novak Miran, Ul. Rose Luxemburg 17,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ Maribor, izdano leta 1981. m-471
Novak Žiga, Bizoviška cesta 13/a,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 2000 in
2001. gnq-297155
Podgoršek Tjaša, Ulica Veljka Vlahoviča
29, Maribor, spričevalo 7. razreda OŠ
Prežihov Voranc, izdano leta 2005. m-488
Podobnik Jožica, Jazne 3/a, Cerkno,
spričevalo OŠ Cerkno, izdano leta 1982,
izdano na ime Šavli Jožica. gny-297122
Polič Marko, Koroška 65, Maribor, letno
spričevalo in spričevalo poklicne mature
SERŠ Maribor, izdano leta 2003. m-501
Postružnik Davorin, Sp. Žerjavci 26,
Lenart v Slov. goricah, spričevalo 9. razreda
OŠ Lenart, izdano leta 2006. m-395
Prašiček Zdenka, Ihova 35, Benedikt,
diplomo SKSMŠ Maribor, izdana leta 1988.
m-495
Pristovnik Mladen, Šaranovičeva 6,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT
Celje – natakar, izdano leta 1997. m-480
Račel Nino, Goriška ul. 20, Maribor,
spričevalo 7. razreda OŠ bratov Polančičeva
Maribor, izdano leta 2006. m-418
Ramšak Ivan, Sela 35/a, Podčetrtek,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1. do 3. letnika SŠGT Celje – smer
natakar, izdano leta 1992 do 1994. m-491
Raščan Andreja, Prepolje 8, Marjeta
na Dravskem polju, spričevalo 3. letnika
Srednje tekstilne šole Maribor, izdano leta
1998. m-493
Rečnik Medeja Obreht, Stantetova 18,
Maribor, spričevalo 7. razreda OŠ Tabor,
izdano leta 2006. m-412
Ribič Vinko, Močna 37, Pernica,
zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole
– smer voznik, izdano leta 1987. m-399
Rihter Marija, Tajhte 11, Planina pri
Sevnici, spričevalo o končani OŠ Šmarje
pri Jelšah, izdano leta 1984. gnv-297150
Roškar Miha, Limbuška c. 43, Limbuš,
spričevalo 1. letnika Srednje prometne šole
Maribor, izdano leta 2006. m-489
Slanič Špela, Zavrh 45/b, Voličina,
spričevalo 7. razreda OŠ Voličina, izdano
leta 2006. m-453
Stanjko Sanol, Logarovci 61, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ljutomer, izdano leta 2008. gnl-297160
Stojić Asja, Ul. Prekomorskih brigad 8,
Postojna, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Postojna – gimnazija, izdano leta 2000.
m-457
Suknaič Peter, Tržaška cesta 375,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
gradbene in tehniške šole Ljubljana, izdano
leta 1978. gnl-297164

Sušec Andrej, Dolenjska cesta 394,
Škofljica, spričevalo 3. letnika Srednje
strojne šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gng-297165
Škofič Tanja, Ulica Ruške čete 7, Ruše,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Maribor – smer trgovec,
izdano leta 1996. m-391
Šplinder Lea, Engelsova 42, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2004. m-485
Štampar Luka, Pod klancem 28, Limbuš,
spričevalo 8. razreda OŠ bratov Polančič
Maribor, izdano leta 2007. m-425
Štumberger Maja, Nova vas pri Ptuju
111/a, Ptuj, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra v Ptuju – ekonomska smer.
gnm-297134
Švegl Anton, Vrtna ulica 8, Rače,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehniške in kmetijske šole Maribor, izdano
leta 1976. m-470
Tavčar Ines, Zg. Grušovlje, Šempeter v
Savinjski dolini, spričevalo poklicne mature
SŠGT Celje – turistični tehnik, izdano leta
2003. m-479
Tomašič Elke, Dogoška cesta 25,
Maribor, spričevalo 8. razreda OŠ bratov
Polančič Maribor, izdano leta 2007. m-434
Tomažič Eva, Miklavška 50, Maribor,
spričevalo 7. razreda OŠ Martina Konšaka
v Mariboru, izdano leta 2005. m-447
Tramšek Rok Ernest, Borova vas 31,
Maribor, spričevalo 7. razreda OŠ Tabor II
Maribor, izdano leta 2006. m-429
Trep Ines, Sp. Korena 34, Zgornja
Korena, indeks, št. 13010110249, izdala
Višja strokovna šola Maribor. m-483
Van Anže, Snojeva ulica 4, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2006 in 2007.
gnh-297118
Veronek Žiga, Kraigherjeva 6, Celje,
indeks, št. 1001259, izdala Tehniška
fakulteta v Mariboru. m-421
Vidner Violeta, Ul. Jelenčevih 44, Limbuš,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Poljčane.
m-417
Vihar Nejc, Preradovičeva ul. 17/b,
Maribor, spričevalo 8. razreda OŠ Draga
Kobala, izdano leta 2007. m-460
Wagner Primož, Nad gomilo 8, Maribor,
spričevalo 7. razreda OŠ Franceta Prešerna
Maribor, izdano leta 2006. m-433
Zajamšek Branko, Selovec 19, Šentjanž
pri Dravogradu, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene šole, izdano leta 2007. m-393
Zavec Jurij, Ul. Mihe Zidanška 17,
Limbuš, spričevalo 8. razreda OŠ Ludvika
Pliberška, izdano leta 2007. m-451
Zavec Tomaž, Turniška 26, Ptuj,
spričevalo 3. in 4. letnika Strojne tehnične
šole Ptuj, izdano leta 2006 in 2007. m-420
Zemljič Valerija, Šetarova 6, Lenart v
Slov. goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta
2001. m-410
Zorec Marko, Spodnji Gasteraj 41,
Jurovski Dol, indeks, št. 93592643, izdal
FERI Maribor. m-442

Drugo preklicujejo
Benkovič Marjeta, Cankarjeva 55,
Kamnik, delovno knjižico, izdana na ime
Sukič Marjeta. gnx-297123
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Bolka Jernej, Trilerjeva ulica 17, Medvode,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2054/95. gnj-297087
Bratovščak Nastja, Vrtna ulica 1/b,
Miklavž na Dravskem polju, vozno karto, št.
09395, izdal Veolia transport. m-468
Bratovščak
Nastja,
Vrtna
ulica
1/b, Miklavž na Dravskem polju, dijaško
izkaznico, izdala III. gimnazija Maribor, št.
189335. m-497
Butković Nijaz, Lemberg pri Šmarju
19, Podplat, certifikat NPK, izdanega od
Šolskega centra Lava Celje. gnc-297144
Cebe Jure, Ulica bratov Greifov 36,
Maribor, delovno knjižico, št. 12814. m-461
Cesar Katja, Grdlova ulica 6, Miklavž
na Dravskem polju, vozno karto, št. 10578,
izdal Veolia transport. m-389
Cimerman Miha, Štepanjska 6/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-297084
Čelofiga Sonja, Dominkuševa 12,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 81600238,
izdala Ekonomska poslovna fakulteta
Maribor. m-407
Černe Andreja, Menardova ulica 26,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gno-297107
Čuk
Zoran,
Cesta
Ceneta
Štuparja 3, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19399625, izdala Visoka poslovna šola v
Ljubljani. gns-297128
Čuš Toni, Pacinje 41, Ptuj, študentsko
izkaznico, št. 81654503, izdala Ekonomska
poslovna fakulteta Maribor. m-400
Dajčer Uroš, Jelenče 1, Pesnica pri
Mariboru, delovno knjižico, št. 2552. m-454
Danko Luka, Konšakova ulica 14,
Maribor, dijaško izkaznico, izdala III
gimnazija Maribor, št. 0005906162. m-406
Dereani Dušan, Podmilščakova 20,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-1357/96.
gnd-297093
Divjak Pirš Rozalija, Industrijska ul. 49,
Ruše, delovno knjižico. m-486
Dolenc Nina, Župečja vas 49, Lovrenc
na Dravskem polju, dijaško izkaznico, izdala
Srednja zdravstvena šola Maribor. m424
Đukić Dušan, Šalek 93, Velenje, 3 delnice
KRS Velenje d.d., št. 009774, 009775 in
009776. gnm-297109
Fatovič Milivoj, Svobode 32, Piran –
Pirano, delovno knjižico. gnn-297133
Fijavž Daniel s.p., Križevec 50, Stranice,
CEMT dovolilnico in zvezek št. 0405.
gnz-297225
Furjan jadranka, Stojnci 76, Markovci,
študentsko izkaznico, št. 61238507, izdala
FF v Mariboru. m-499
Furlan Gregor, Dolga reber 17, Koper
– Capodistria, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-2147/00-99.
gno-297132
Galič Čeh Tjaša, Na Dobravi 1/b, Miklavž
na Dravskem polju, vozno karto, št. 10890,
izdal Veolia transport. m-388
Gashi Anita, Tiranova ulica 10, Ljubljana,
dovolenje za delo, št. 99289807851 z dne
13. 11. 2007. gnt-297127
Habibović Amir, Lemberg pri Šmarju
19, Podplat, certifikat NPK, izdanega od
Šolskega centra Lava – Celje. gnd-297143
Hozjan Štefan, Sv. Tomaž 18, Sveti
Tomaž, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-6183/94. gnj-297112
ISKRASEMI d.o.o., Globušak 4, Trbovlje,
dovolenje za zaposlitev, št. 12244217328,
za delavca Nađ Vladimirja Zlatka – državljan

Srbije, začasno stanujoč Mirje 5/a Ljubljana.
gnk-297090
Jakopič Janez, Vrtnarija 6/c, Vrhnika,
službeno izkaznico, št. 009507-2, izdana
pri MNZ Ljubljana. gno-297082
JATIS d.o.o., Ižanska cesta 339,
Ljubljana, Bosansko dovolilnico, št.
1006742. gne-297192
Jovičić Tamara, Klek 6, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 0000877, izdala
FF v Mariboru. m-415
Jovičić Tamara, Klek 6, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 61237063, izdala
Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-414
Jurtela Lucija, Sp. Jablane 42/a,
Cirkovce, dijaško izkaznico, št. 5893462.
m-492
Kerec Darijan, Klinetova ul. 16, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 41054692, izdala
Fakulteta za organizacijske vede Maribor.
m-482
Kermavner Uroš, Mala vas 7, Ljubljana,
delovno knjižico. gnz-297096
Klep Gaj Luka, Vrhovčeva cesta
15/a, Log pri Brezovici, delovno knjižico.
gny-297101
Kmetič Andrej, Jemčeva cesta 13,
Trzin, študentsko izkaznico, št. 19948756,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnn-297083
Koci Anton, Martina Krpana 7, Ljubljana,
vozno karto, št. 2580 – 100% popust, izdal
LPP. gnh-297139
Korelič Mirjan, Dekami 182, Dekani,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-4336-00/96. gnr-297129
Košak Boštjan, Parižlje 39/b, Braslovče,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-00474-0/01, ser. št. 3905, izdano
20. 4. 2001. gnl-297135
Kotnik Marko, Janževski vrh 27,
Podvelka, certifikat za prevoz nevarnega
blaga, št. 017870. m-496
Krajnc Bojan – Avtoprevozništvo s.p.,
Močna 50/a, Pernica, dovolilnico za BiH – 3
država, št. 1007122. gns-297103
Krajnc Marija, Maistrova 11, Maribor,
delovno knjižico, št. 24958. m-419
Lukman Luka, Kajuhova 4, Celje, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
3736-1-02303-0/06. gnn-297158
Margon Bernarda, Kardeljev trg 2,
Velenje, 3 delnice KRS Velenje, št. 006878,
006877 in 006876. gnc-297094
Miklavčič Milena, Dolenja ravan 2,
Poljane nad Škofjo Loko, delovno knjižico.
gnu-297151
Miličevič Goran, Maistrova 8, Maribor,
licenco za prodajo investicijskih skladov, št.
948, izdana 22. 12. 2004. m-498
Misson Dean, Koperska 5/2, Portorož
– Portorose, potrdilo o opravljenem
usposabljanju za natakarskega pomočnika.
gni-297138
Mitev Simeon, Dvorjane 109/a, Spodnji
Duplek, delovno knjižico. m-422
Mlakar Jožica, Mali Konec 5, Grosuplje,
delovno knjižico. gnc-297119
Moet d.o.o., Koliška ulica 3, Domžale,
delovno knjižico za delavca Bikvić Petra
Želodnik z, 1233 Dob. gnv-297100
Moggi Mark Jo, Rimska cesta 12,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
20030340, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnf-297116
Mokorel Primož, Tacenska cesta
123, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19992405, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gng-297290
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Očkerl Silvester, Za gozdom 30f, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 26569. m-436
Oštir Jurij, Vrhpolje 117, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 19361365,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnk-297161
Ovtar Boštjan s.p., Ilovca 13, Vojnik,
izvod licence skupnosti za vozilo TAM 190T
15 z reg. oznako CE G0-075. gni-297163
Pasarič Blaž, Partizanska 9, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gnj-297137
PGM Inženiring d.o.o., Kolodvorska
ulica 1, Sežana, dovolenje za prvo zaposlitev
tujca, št. 0217256431 za delavca Ćufurović
Elvisa. gnp-297106
Pulko Miran, Zg. Duplek 40, Spodnji
Duplek, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-3073-00/95.
m-481
Radonjič Gavro, Žolgarjeva 9, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 17470. m-398
Raner Ana, Pohorska 60, Maribor, dijaško
izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola v
Mariboru, št. 7335. m-423
Resić Senad, Lemberg pri Šmarju
19, Podplat, certifikat NPK, izdanega od
Šolskega centra Lava – Celje. gnz-297146
Roškarič David, Kremberg 44, Sv. Ana v
Slov. goricah, vozno karto, št. 10419, izdal
Veolia transport. m-459
Sabin Beriša, Šalek 66/b, Velenje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1486/97. gnj-297162
Sorčan Špela, Dvorakova ulica 5,
Maribor, delovno knjižico. m-490
Šlamberger
Monika,
Pokoše
5/a, Pragersko, delovno knjižico, št. 8339.
m-476
Špec Vesna, Vavta vas 65/a, Straža,
potrdilo
o
opravljenem
potrdilu
o
usposobljenosti iz znanja fitofarmacije, št.
40385, izdano leta 2005. gnu-297126
Šušterič Sanja, Šmarjeta 11/b, Šmarješke
Toplice, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdano pri Ministrstvu za zdravje, leta
2006. gny-297097
Švegl Anton, Vrtna ulica 8, Rače, delovno
knjižico, št. 30636. m-404
Tamše Petra, Gaj 4, Šmarje pri Jelšah,
študentsko izkaznico, št. 93520909, izdala
Fakulteta za gradbeništvo Maribor. m-416
Tomše Igor, Gor. Pirošica 13, Cerklje ob
Krki, delovno knjižico. gnh-297089
Topić Dejan, Črešnjevci 63/a, Gornja
Radgona,
študentsko
izkaznico,
št.
93624018, izdal FERI Maribor. m-408
Transport Marko Filipič s.p., Prešernova
ulica 25, Ljutomer, potrdilo za voznika Novak
Ivana, št. 006749/BGD39-3-7813/2007,
veljavno od 27. 9. 2007 do 5. 9. 2008.
gnx-297148
Transport Marko Filipič s.p., Prešernova
ulica 25, Ljutomer, dovolenje za tujca brez
kontrole dela trga dela, št. 0636607828 za
Novak Ivana, veljavno od 6. 9. 2007 do 5. 9.
2008. gnw-297149
Urankar Igor, Tovarniška 18, Logatec,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-127/00-99. gno-297157
Urbančič Boža, Sanabor 1, Vipava,
izkaznico za gluho osebo, št. odločbe
566-13/2003, reg. št. 0042, izdana pri
Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve. gnz-297121
Vesnicer Darko, Ranca 1, Pesnica
pri Mariboru, delovno knjižico, št. 49979.
m-478
Vetrnica d.o.o., Slovenska 25, Ljubljana,
delovno knjižico, izdana Fink Andreja,
stanujoča Tomišelj 91, Ig. gnl-297085
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Vidmar Jože s.p., Krka 56, Krka, ruske
dovolilnice za tretje države, št. 452003,
452004 in 452005. gnf-297091
Vukalić Šemsudin, Lemberg pri Šmarju
19, Podplat, certifikat NPK, izdanega od
šolskega centra Lava – Celje. gnb-297145
Vukašinović
Stanko,
Lendavsko
naselje 3, Murska Sobota, 7 delnic CATV
Murska Sobota, vpisane v delniško knjigo
pod št. 1140. gnk-297111
Zabukovec Andrej, Na pesek 46,
Sodražica, delovno knjižico, ser. št. 87017,
reg. št. 166, izdana leta 1974. gnf-297095
Zupan Igor, Gorenjska cesta 19, Velenje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-02419-00/95. gnl-297110
Zver Ciril, Odranci, Jugovska ul. 13,
Odranci, delovno knjižico, zap. št. 334/81,
ser. št. 2699866, izdala UE Lendava.
gnt-297102
Žvikart Urška, Mariborska 98, Lovrenc
na Dravskem polju, vozno karto, št. 10405,
izdal Veolia transport. m-446
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