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Javni razpisi
Št. 049/08

Ob-6435/08

Popravek
V javnem razpisu »Spodbujanje procesa komercializacije znanja«, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 67 z dne 4. 7. 2008,
so pod točko 4.1. Omejitve sodelovanja
v drugem odstavku navedena področja po
Standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD
2002 namesto po Standardni klasifikaciji
dejavnosti – SKD 2008.
Skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008 se drugi odstavek točke
4.1. Omejitve sodelovanja pravilno glasi:
»Na razpis se lahko prijavijo vsa mala
in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, razen tistih, ki opravljajo
dejavnost, razvrščeno v naslednja področja,
oddelke, skupine in razrede po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008:
– A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo;
– B05: Pridobivanje premoga;
– H49: Kopenski promet, cevovodni transport.«
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Št. 431/08
Ob-6386/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07, uradno prečiščeno besedilo in 56/08
– ZUJIK) v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 93/05) in s Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05), Namere za podporo programa,
ki jo je izrazila Mestna občina Ljubljana dne
13. 5. 2008, Pogodbe o najemu poslovnih
prostorov Vadbišče v stari mestni elektrarni,
sklenjene med Elektro Ljubljana d.d., Ministrstvom za kulturo RS in Ministrstvom za
okolje, prostor in energijo RS, z dne 31. 7.
2003, Aneksom k najemni pogodbi o najemu
poslovnih prostorov Vadbišča v stari mestni
elektrarni z dne 26. 7. 2007 ter Aneksom št.
2 k pogodbi o najemu poslovnih prostorov
z dne 8. 7. 2008, Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor programskega upravitelja
Vadbišča Stara Elektrarna-Elektro
Ljubljana za obdobje 2009–2011
(v nadaljevanju: ciljni razpis, oznaka
JPR29-Elektro-2009–2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.

1. Predmet razpisa, cilji razpisa in programski parametri
1.1. Predmet razpisa
Predmet ciljnega razpisa je izbira programskega upravitelja Vadbišča Stara
Elektrarna-Elektro Ljubljana (v nadaljevanju VSE) za obdobje od predvidoma 1. 1.
2009 do 31. 12. 2011, ki vključuje produkcijsko-vadbene, izobraževalne in prireditvene vsebine s področja sodobnih uprizoritvenih umetnosti. Ministrstvo za kulturo bo
z izbranim predlagateljem sklenilo pogodbo
o programskem upravljanju in brezplačnem
najemu prostorov z obveznostjo rednega
vzdrževanja.
VSE obsega prostore na Slomškovi 18,
Ljubljana, to je dvorana v izmeri 364 m2,
spremljajoče prostore v kleti (sanitarije
v izmeri 50 m2, prostor pod odrom v izmeri
240 m2 in prostor v izmeri 59 m2 (sanitarije
za izvajalce z garderobo).
1.2. Cilji razpisa
Ministrstvo za kulturo bo programsko
upravljanje prostorov VSE podpiralo v okviru
ciljnega razpisa JPR29-Elektro-2009–2011
v skladu z naslednjimi daljnoročnimi cilji:
omogočiti študijski proces, produkcijo in postrpodukcijo uprizoritvenih umetniških praks,
katerih osrednji cilj je zahtevna in kvalitetna
umetniška produkcija; zagotoviti prostorske
in tehnične pogoje izvajalcem javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za
vadbene, logistične, prireditvene potrebe in
izvedbo strokovnih izobraževanj; stalen pretok informacij med uprizoritveno umetnostjo
doma in v tujini.
1.3. Programski parametri
Programska shema VSE naj bi predvidoma obsegala naslednje programske deleže:
– vaje za predstave,
– delavnice in izobraževanje,
– predstave (oz. javne prireditve).
Letno se v VSE predvideva študij 4–6
novih produkcij.
Letno se predvideva realizacija 4–6 delavnic oziroma seminarjev in 4 predavanj.
Mesečno se predvideva največ 10 predstav, od tega največ 3 prireditve komercialnega značaja v letu.
Maksimalno število udeležencev je 170
na predstavo (publika 150, izvajalci 20).
Programska shema v deležu ne sme presegati 40% vsebin v izvršni produkciji ali neposredni organizaciji programskega upravitelja ter mora vključevati v preostalem deležu
dejavnosti vsaj 8 drugih nevladnih organizacij
(izvajalcev javnih kulturnih programov in projektov; v nadaljevanju: podizvajalcev).

Programska shema za obdobje od
1. 1. do 31. 12. 2009 se opredeli podrobneje v Prijavnem obrazcu 1 (tabela: program
2009), pripravljenost podizvajalcev za to
obdobje mora biti izkazana z izjavo o sodelovanju, v kateri se opredeli terminska realizacija in finančna udeleženost podizvajalcev
(obvezna dokazila).
Programska shema za obdobje od 1. 1.
2010 do 31. 12. 2011 se obrazloži v Prijavnem obrazcu 1 (tabela obdobje 2010-2011).
Izbrani predlagatelj bo pozvan k predložitvi podrobnejše programske sheme za leti
2010 in 2011 za vsako leto posebej.
Z osnovno pogodbo o programskem
upravljanju, sklenjeno na podlagi tega razpisa, se natančno opredeli podrobnejša programska shema za leto 2009, za naslednji
dve leti pa se na podlagi poziva programskemu upravitelju za predložitev programske sheme za tekoče leto in ovrednotenja
programske sheme, za vsako leto posebej
sklene dodatek k osnovni pogodbi.
Če najemno razmerje med Elektrom Ljubljana (kot najemodajalcem) in Ministrstvom
za kulturo RS (kot najemnikom) preneha pred
potekom pogodbenega razmerja določenega
v osnovni pogodbi o programskem upravljanju (to je predvidoma triletnega obdobja), se
dodatek k pogodbi za naslednje leto ne sklene, osnovna pogodba pa se razveže.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
2.1. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove oziroma fundacije in druge nevladne organizacije ter zasebni nepridobitni
zavodi, ki delujejo na razpisnih področjih (v
nadaljevanju: upravičene osebe).
Programsko upravljane prostorov VSE
je upravljanje prostorov VSE z namenom
zagotoviti kvalitetne produkcijsko-vadbene,
izobraževalne in prireditvene vsebine s področja sodobnih uprizoritvenih umetnosti.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega programa, prikazanih
v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
Splošni stroški delovanja so izdatki za
blago in storitve, ki jih ni mogoče neposredno evidentirati na posamezno programsko
enoto, ki so neodvisni od obsega izvajanja
programa in se vežejo predvsem na uporabo prostora ter opreme, ki se uporablja za
izvajanje programa.
Upravičena oseba je kandidat, ki izpolnjuje v razpisu določene pogoje.
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2.2. Upravičenost stroškov
V okviru ciljnega razpisa, oznaka
JPR29-Elektro-2009–2011, so razpisana
sredstva za kritje splošnih stroškov delovanja, stroškov dela, povezanega z delovanjem VSE in stroškov za nakup opreme
za VSE.
Predlagatelj v okviru ciljnega razpisa,
oznaka JPR29-Elektro-2009–2011, ni upravičen do sofinanciranja programskih materialnih stroškov in stroškov investicijskega
vzdrževanja, hkrati ni upravičen do zaprošanja za sredstva za nakup opreme, ki je že
sofinancirana iz javnih sredstev v okviru že
končanih postopkov.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpisu lahko kandidirajo nevladne in
zasebne nepridobitne kulturne organizacij
s statusom pravne osebe.
3.1. Na razpis se lahko prijavijo le kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da niso javni zavodi, javni skladi ali
druge javnopravne osebe oziroma niso samostojni podjetniki ali gospodarske družbe;
– so nevladne ali zasebne nepridobitne
organizacije na področju umetnosti in knjige,
registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih
dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: izjava
o registraciji; v primeru, da Ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora
prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);
– na razpisanem področju v vlogi producenta oziroma organizatorja delujejo vsaj tri
leta (obvezno dokazilo: izpolnjena originalna
Izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogojev
in realizaciji za triletno obdobje, ki je sestavni del razpisne dokumentacije);
– so bili v letu 2007 poslovno likvidni
(obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– upoštevajo programske parametre iz
1.3. točke razpisa pri pripravi programske
sheme (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja);
– predlagajo programsko shemo, ki
vključuje vsaj 60% programa v produkciji
podizvajalcev – vsaj 8 različnih nevladnih
organizacij – izvajalcev javnih kulturnih programov in projektov (obvezno dokazilo za
leto 2009: originalna izjava o sodelovanju,
v kateri se opredeli terminska realizacija in
finančna udeleženost podizvajalcev);
– da podizvajalcem (izvajalci javnih kulturnih programov in projektov, samozaposleni na področju kulture) ne bo zaračunaval stroškov storitev (najemnina, oprema
...) (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– predlagajo finančno konstrukcijo programske sheme, v kateri zaprošeni znesek
financiranja splošnih stroškov delovanja,
stroškov dela, povezanega z delovanjem
VSE in nakupa opreme za VSE ne presega
150.000,00 € na letni ravni za leta 2009,
2010 in 2011;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letih 2005–2007 izpolnjevali vse svoje obveznosti do ministrstva
(obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
3.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje minister.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev
ter nepopolnih in prepoznih vlog. Ministrstvo
lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokonč-
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ni odločbi o izboru programskega upravitelja
spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene
pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela
programa ali projektov), razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
4. Razpisni kriteriji:
kakovost predlagane programske sheme (predlaganih vsebin, avtorjev
in vpletenih podizvajalcev)
raznovrstnost predlagane programske sheme in število vpletenih
podizvajalcev
enakomerna terminska razporeditev realizacije posameznih vsebin ter
finančna udeleženost podizvajalcev v letu 2009
reference predlagatelja za izvajanje del, ki so predmet razpisa,
s poudarkom na zadnjih treh letih
tehnične in kadrovske prednosti predlagatelja
izkazana kvaliteta izvajanja izobraževalnih programov na področju
uprizoritvenih umetnosti
1

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

5. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja:
Najvišje možno število prejetih točk je
100 točk. Izbran bo tisti predlagatelj, ki bo
v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten najvišje in bo dosegel najmanj 81 točk.
Ministrstvo bo izbralo programskega
upravitelja po postopku, kot ga določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za
kulturo in Pravilnih o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa.
6. Okvirna vrednost
Okvirna
vrednost
razpisa
znaša
450.000,00 € za celotno obdobje.
Okvirna sredstva, namenjena sofinanciranju splošnih stroškov delovanja, stroškov
dela, povezanega z delovanjem VSE in nakupom opreme za VSE znašajo v letu 2009
150.000,00 € (ministrstvo 75.000,00 €, Mestna občina Ljubljana 75.000,00 €), v letu
2010 predvidoma 150.000,00 € (ministrstvo 75.000,00 €, Mestna občina Ljubljana 75.000,00 €) in v letu 2011 predvidoma
150.000,00 € (ministrstvo 75.000,00 €, Mestna občina Ljubljana 75.000,00 €).
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za posamezno leto bo izbrani predlagatelj črpal
v istem proračunskem letu oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju
proračuna RS.
Z izbranim programskim upraviteljem se
sklene štiristranska pogodba o programskem upravljanju z Ministrstvom za kulturo
RS, Mestno občino Ljubljana in Elektrom
Ljubljana d.d. Pogodba se sklene za obdobje treh let, pod pogojem, da bo Ministrstvo
za kulturo ves čas najemnik VSE. Če najemno razmerje med Elektrom Ljubljana (kot
najemodajalcem) in Ministrstvom za kulturo
RS (kot najemnikom) preneha pred potekom pogodbenega razmerja določenega
v pogodbi o programskem upravljanju (to je
predvidoma triletnega obdobja), se pogodba
s programskim upraviteljem, sklenjena na
podlagi tega razpisa, razveže.
8. Razpisni rok: ciljni razpis, oznaka
JPR29-Elektro-2009–2011, se prične 18. 7.
2008 in zaključi 12. 9. 2008.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 (prijavni obrazec s finančno konstrukcijo),

30
12
8
19+11
20
10

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– prijavni obrazec 2 (originalna izjava
predlagatelja o izpolnjevanju pogojev in realizaciji za triletno obdobje).
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1–2,
– zahtevane obvezne priloge, navedene
v prijavnem obrazcu 1.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva ves poslovni čas ministrstva.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo
tudi s spletne strani ministrstva http://www.
kultura.gov.si., kjer najdejo tudi vse ostale
podatke, povezane z izvedbo javnih razpisov (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij …). Ministrstvo je
dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega
roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
10. Oddaja in dostava predlogov:
10.1. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, ki so neločljiv del
tega razpisa, in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do vključno 12. 9. 2008 oziroma
do tega dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na ciljni
razpis, z oznako JPR29-elektro-2009–2011.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
10.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 12. 9. 2008 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
11. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: mag. Mojca Jan Zoran, podsekretarka, e-poštni naslov: mojca.jan-zoran@gov.si., tel. 01/369-59-58.
12. Uradne ure: uradne ure ministrstva
so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12.
ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14.
do 16. ure.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
vpogled v razpisno dokumentacijo je omogočen v vložišču ministrstva (Maistrova 10,
1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 9.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo predvidoma v mesecu dni po
zaključku odpiranja vlog, ki bo 18. 9. 2008.
Ministrstvo za kulturo
Št. 017-72/2003-148
Ob-6445/08
Na podlagi pete alinee prvega odstavka 12. člena Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Pravilnika
o podeljevanju javnega pooblastila na področju turizma (Uradni list RS, št. 68/08)

ter drugega in tretjega odstavka 15. člena
Zakona o državni upravi (Uradni list RS,
št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in
126/07 – ZUP-E), Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavlja
javni razpis
za izbor nosilca javnega pooblastila za:
– podeljevanje licenc za opravljanje
dejavnosti organiziranja in prodaje
turističnih aranžmajev in vodenje
registra teh licenc ter
– izvajanje preizkusov znanja za osebe,
ki pridobivajo naziv turistični vodnik in
turistični spremljevalec in druge s tem
postopkom povezane upravne naloge
1. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa je izbira
pravne osebe, ki ji bo podeljeno javno pooblastilo za izvajanje naslednjih upravnih
nalog:
1.1
– vodenje postopka in podeljevanje licenc za dejavnost organiziranja ali prodaje
turističnih aranžmajev;
– vodenje registra izdanih licenc za organizatorjem potovanj in turističnim agentom.
Navedene upravne naloge so za potrebe tega javnega razpisa poimenovane kot
Sklop A.
1.2
– izvajanje preizkusov znanja (izpitov)
za turistične vodnike in turistične spremljevalce ter podeljevanje izkaznic, s katerimi
se dokazuje identiteta posameznikov, ki so
zahtevane izpite opravili;
– vodenje upravnih postopkov za pridobitev izkaznice brez opravljenega izpita za
turistične spremljevalce (na podlagi dokazil
o delovnih izkušnjah);
– vodenje registra turističnih vodnikov in
turističnih spremljevalcev;
– podaljševanje letnih registracij vseh turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev
za tekoče leto na temelju zbiranja podatkov
o številu dni vodenja in o relacijah vodenja;
– obravnavanje pritožb na račun dela
turističnega vodnika zaradi morebitnega
odvzema licence ter vodenje upravnih postopkov za odvzem licenc oziroma črtanje
iz registra po uradni dolžnosti.
Navedene upravne naloge so za potrebe tega javnega razpisa poimenovane kot
Sklop B.
Pravna oseba lahko kandidira za pridobitev javnega pooblastila za izvajanje
obeh sklopov hkrati ali pa le posameznega
sklopa, kar mora biti razvidno iz prijavnega
obrazca.
2. Cilj razpisa: cilj javnega razpisa je izbrati pravno osebo, ki ji bo ministrstvo na
temelju opravljenega izbornega postopka podelilo javno pooblastilo za izvajanje
upravnih nalog, ki so navedene kot predmet
tega razpisa.
3. Pogoji za prijavitelje
Na ta javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki
delujejo na področju spodbujanja razvoja
turizma.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, so skupni za oba navedena sklopa.
3.1 Za pridobitev javnega pooblastila
mora pravna oseba javnega ali zasebnega
prava izpolnjevati splošne pogoje iz drugega
odstavka 12. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (ZSRT):
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– da deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev javnega pooblastila,
– da ima dejavnosti s področja spodbujanja turizma opredeljene v svojem ustanovitvenem aktu,
– da ima usposobljen kader,
– da ima ustrezne reference.
3.2 Prijavitelj mora izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v postopku prenehanja, prisilne
poravnave, stečaja, prepovedi delovanja,
prenehanja po zakonu, sodne likvidacije,
izbrisa iz registra;
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom;
– da pravna oseba in odgovorna oseba
pravne osebe nista v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bila pravnomočno obsojena,
– da ni na seznamu subjektov, s katerimi
na podlagi predpisov, ki urejajo preprečevanje korupcije, ministrstvo ne sme poslovati.
3.3 Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje
posebne pogoje:
– poznavanje slovenske zakonodaje in
zakonodaje Evropske skupnosti na področju
turističnega posredovanja,
– da je strokovno usposobljen za izvajanje nalog, ki so predmet javnega pooblastila
(ima vzpostavljen delujoč sistem organizacije dela, učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog, jasno opredeljena navodila
za delo in delovne postopke ter opredeljene
pristojnosti in odgovornosti zaposlenih) oziroma da ima na področju, na katerega se
nanaša javno pooblastilo, ali vsaj na sorodnem področju, ustrezne delovne izkušnje,
– da ima za polni delovni čas zaposlenega najmanj enega delavca z višješolsko izobrazbo in najmanj dvema letoma delovnih
izkušenj ter uspešno opravljenim strokovnim
izpitom za vodenje upravnega postopka;
– da razpolaga s primerno opremljenimi
poslovnimi prostori za opravljanje nalog;
– da razpolaga z ustrezno informacijsko
tehnologijo za podporo pri izvajanju strokovnih nalog.
Izpolnjevanje navedenih pogojev bo prijavitelj v prijavi izkazoval v skladu z določbami v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj
v prijavi ne sme navajati neresničnih ali zavajajočih podatkov.
Prijavitelj ob prijavi podpiše izjavo, da
bo najkasneje v enem mesecu po podelitvi
javnega pooblastila od Gospodarske zbornice Slovenije prevzel ustrezne registre in
pričel izvajati vse upravne naloge, za katere
mu bo podeljeno javno pooblastilo, vključno
z dokončanjem že začetih upravnih postopkov.
4. Merila za izbor
Pri izboru se bodo upoštevala naslednja
merila, ki so skupna za podelitev javnega
pooblastila za oba sklopa:
1

2

Merilo
Usposobljenost
predlagatelja za izvajanje
javnega pooblastila (na
področju, ki je predmet
javnega pooblastila)
Cena storitve
Skupaj

Točke

do 65
točk
do 35
točk
100 točk
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Navedena merila so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji.
5. Izbirni postopek
Postopek izbire bo vodila komisija, ki jo
bo s sklepom imenoval minister za gospodarstvo.
Odpiranje prijav ne bo javno. V roku dostavljene in pravilno označene prijave bo komisija odpirala po vrstnem redu, kot so prispele na navedeni naslov. Komisija bo vse
prispele prijave pregledala. Prijava mora biti
predložena v skladu z navodili iz razpisne
dokumentacije in na predpisanih obrazcih
iz razpisne dokumentacije.
Komisija bo prijavitelje, katerih vloge
bodo nepopolne, pozvala, da te dopolni
v roku osmih dni, pri čemer ponujena cena
izvajanja storitve, ki je predmet javnega pooblastila, ne more biti predmet dopolnitve.
Nepopolne vloge, ki v postavljenem roku
ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
V primeru da bosta dva prijavitelja prejela enako število točk, bo izbran prijavitelj,
ki bo dosegel višje število točk pri prvem
sklopu meril.
Ministrstvo ima pravico od prijavitelja
zahtevati dodatna pojasnila glede navedb
v prijavi in v primeru dvoma preveriti resničnost podatkov. Če se pri tem ugotovi nepravilnosti, se vloga lahko zavrne.
6. Podelitev javnega pooblastila
Ministrstvo bo na podlagi izvedenega
javnega razpisa izbranemu ponudniku (izbranima ponudnikoma), katerega vloga bo
ocenjena z največjim številom točk, z odločbo podelilo javno pooblastilo in sicer ločeno
za izvajanje upravnih in drugih nalog za
sklop A in za sklop B in to za obdobje treh
let oziroma do uveljavitve morebitnih sprememb Zakona o spodbujanju razvoja turizma v delu, ki ureja področje, ki je predmet
podelitve javnega pooblastila.
Na ponujene cene bo pred izdajo odločbe o podelitvi javnega pooblastila pridobljeno soglasje ministra, pristojnega za turizem.
Če minister soglasja ne bo podal, se lahko
izvedejo pogajanja o znižanju cene. Če ne
bo dosežen dogovor, se postopek javnega
natečaja s sklepom ustavi. Sklep se vroči
prijaviteljem, hkrati se jim tudi vrnejo vloge.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da v primeru, ko bi na temelju izvedenega javnega
razpisa ocenilo, da nobeden izmed prijaviteljev ne izpolnjuje zahtevanih pogojev
v zadovoljivem obsegu ali je ponujena cena
nesprejemljiva, ne podeli javnega pooblastila na temelju tega razpisa. Podrobnejša razmerja med ministrstvom in nosilcem javnega
pooblastila bodo urejena s pogodbo.
7. Pritožbeni postopek
Prijavitelji bodo o izboru obveščeni najkasneje v 60 dneh po odpiranju prijav z odločbo. Odločba ministrstva je dokončna in
zoper njo v upravnem postopku ni pritožbe.
Zoper to odločbo je možen upravni spor na
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Tržaška 68A, Ljubljana.
8. Zagotavljanje sredstev za izvajanje
storitev, ki so predmet javnega pooblastila
Pravna oseba, ki ji ministrstvo podeli
javno pooblastilo na temelju tega razpisa,
zagotavlja finančna sredstva za izvajanje
nalog na temelju podeljenega pooblastila,
skladno s ponujeno ceno oziroma cenikom
storitev, ki bodo predmet javnega pooblastila. Cenik storitev bo določen oziroma potrjen s pogodbo o podelitvi javnega pooblastila, ki bo urejala tudi postopek za morebitno
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spreminjanje cen storitev, v kolikor posebni
predpisi ne določajo drugače.
9. Nadzor nad delom nosilca javnega pooblastila ter odvzem javnega pooblastila
Instančni nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo nosilca javnega
pooblastila, izbranega na podlagi tega razpisa, bo opravljalo ministrstvo.
Nosilcu javnega pooblastila ministrstvo
lahko odvzame javno pooblastilo, če:
– so s pravnomočno odločbo pristojnega
organa ugotovljene nepravilnosti pri njegovem poslovanju,
– z javnim pooblastilom dodeljenih
upravnih nalog ne izvaja v skladu z veljavno turistično politiko,
– z javnim pooblastilom dodeljenih upravnih nalog, tudi po predhodnem opominu ministrstva, ne bo opravljal pravočasno,
– se pri izvajanju nadzora iz prejšnjega
odstavka ugotovijo večje nepravilnosti pri
izvajanju nalog, poverjenih z javnim pooblastilom.
O odvzemu javnega pooblastila odloča
z upravno odločbo odloča minister, pristojen
za turizem.
10. Način prijave in razpisni rok
Prijave z zahtevanimi dokazil in izpolnjenimi obrazci morajo v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Javni razpis za
podelitev javnega pooblastila« ter navedbo
sklopa »Sklop A« oziroma »Sklop B«, prispeti na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, najkasneje 15. dan od objave
tega javnega razpisa v Uradnem listu RS
do 15. ure. Na hrbtni strani mora biti napisan
naslov prijavitelja.
Prijave morajo ne glede na način dostave
prispeti na navedeni naslov v postavljenem
roku, sicer se bodo štele za nepravočasne.
Nepravilno označene in nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Kolikor je zaradi nepravilno označene
vloge, le-to nemogoče neodprto vrniti pošiljatelju, jo komisija odpre, ugotovi pošiljatelja, nazaj zapečati in vrne pošiljatelju.
11. Poslovna skrivnost
Vsi podatki iz prijav, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja
razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi
kot poslovno skrivnost. Prijavitelji morajo
podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji prijavi tako tudi označiti. Kot
poslovno skrivnost prijavitelj lahko označi
posamezen podatek oziroma del prijave.
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na
celotno prijavo.
12. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo, http://www.mg.gov.si v poglavju javna
naročila, razpisi in povabila, zainteresirani
prijavitelji pa jo lahko brezplačno dvignejo
tudi v tajništvu Ministrstva za gospodarstvo,
Direktorata za turizem, II. nadstropje, Kotnikova 5, Ljubljana, vsak delavnik med 9.
in 12. uro.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan po tel. 01/400-32-92, kontaktna
oseba: Marko Podrekar, sekretar. Morebitna
vprašanja je mogoče posredovati kontaktni
osebi tudi po elektronski pošti, na naslov:
Marko Podrekar@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 430-79/2008/3
Ob-6494/08
Na podlagi Zakona o državni upravi (Ur. l.
RS, št. 113/05 – UPB-4 in 126/07 – ZUP-E),
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 proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur.
l. RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 50/07 in 61/08), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02, 115/05, 61/06 in 112/07), Resolucije
o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem
programu za obdobje 2006–2010 (Ur. l. RS,
št. 3/06), Uredbe o normativih in standardih
za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/04, 32/05, 26/06 in
80/07), Pogodbe ERA-NET SafeFoodERA
št. 515726 in Sklepa o začetku postopka za
izvedbo Javnega razpisa ERA-NET SafeFoodERA št. 430-79/2008/1 z dne 13. 6. 2008,
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
raziskovalnih projektov v okviru
iniciative ERA-NET SafeFoodERA
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov
v okviru iniciative ERA-NET SafeFoodERA
(v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje
slovenskega dela mednarodnih aplikativnih
oziroma strateško naravnanih raziskovalnih
in razvojnih projektov s področja varne hrane z namenom izboljšanja varnosti in zdravja potrošnikov.
Razpisana tematska področja, v katerih sodeluje Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo RS, so: določanje
sledov alergenov v hrani, varnost bioaktivnih sestavin v funkcionalni hrani in kemični
kontaminanti v hrani.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Sodelujoče države oziroma regije
V navedenih tematskih področjih tega
razpisa sodeluje 11 organizacij iz naslednjih
evropskih regij in držav (v nadaljevanju: sodelujoče države/regije): Baskovska regija,
Ciper, Češka, Finska, Islandija, Nizozemska, Nordijske države, Norveška, Portugalska, Slovenija, Švedska. Nekatere izmed
navedenih držav/regij ne sofinancirajo vseh
treh tematskih področij, v katerih sodeluje
Slovenija. Podrobnejše informacije o sodelujočih državah/regijah so v navodilih za prijavo na javni razpis SafeFoodERA.
3.2 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov lahko
prijavijo slovenski partnerji v mednarodnem
konzorciju s partnerji iz ostalih sodelujočih
držav/regij na posameznem tematskem področju. Do sofinanciranja so upravičeni raziskovalci oziroma raziskovalne organizacije,
ki izpolnjujejo pogoje v skladu s predpisi
na področju raziskav in razvoja, podrobneje
opisanimi v navodilih za prijavo na javni razpis SafeFoodERA.
3.3 Konzorcij
Nacionalni partnerji iz različnih sodelujočih držav/regij v posameznem projektu
sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta morata sodelovati najmanj 2
partnerja iz najmanj 2 različnih sodelujočih
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držav/regij posameznega tematskega področja, od katerih mora biti en koordinator
projekta.
4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
za izvedbo tega razpisa je 120.000 EUR
bruto letno. Sofinanciranje se zagotavlja za
največ 2 leti v skladu z veljavnimi finančnimi
predpisi. Sofinanciranje sodelovanja slovenskih partnerjev v posameznem projektu se
financira največ do višine 40.000 EUR bruto
letno (80.000 za dve leti).
Sredstva so namenjena za sofinanciranje
projektov z naslednjih razpisanih tematskih
področij, ki se financirajo v obliki finančnega
modela »distributed pot«:
– Določanje sledov alergenov v hrani; (v
višini do največ 40.000 EUR bruto letno);
– Varnost bioaktivnih sestavin v funkcionalni hrani (v višini do največ 40.000 EUR
bruto letno);
– Kemični kontaminanti v hrani (v višini
do največ 40.000 EUR bruto letno).
Če na enem tematskem področju ne bo
pozitivno ocenjenih prijavljenih projektov, se
sredstva s tega tematskega področja lahko
prerazporedijo na eno izmed dveh preostalih tematskih področij glede na uvrstitev projektov na prednostni listi teh dveh tematskih
področij (višje uvrščeni projekt na enem tematskem področju ima prednost pri sofinanciranju pred nižje uvrščenim projektom na
drugem tematskem področju).
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS bo sofinanciralo najboljše
ocenjene projekte v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev
za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega
in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/04,
32/05, 26/06 in 80/07), in sicer v višini največ do 75 odstotkov upravičenih stroškov
v skladu z Okvirom Skupnosti za državno
pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije
(OJ EC C 323/2006).
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS si pridružuje pravico, da
sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu
projektu, če prijavljeni projekti ne ustrezajo
pogojem tega razpisa.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in
varstvo podatkov.
5. Obdobje porabe sredstev
Predvideni rok začetka sofinanciranja
izbranih projektov je 1. 3. 2009. Obdobje
za porabo sredstev so leta 2009, 2010 in
2011.
Rok trajanja projektov je največ 24 mesecev (2 leti), vsi izbrani projekti se morajo
zaključiti najkasneje v 24 mesecih od začetka izvajanja posameznega projekta.
6. Postopek razpisa
6.1 Način prijave in razpisni roki
Popolna prijava mora vsebovati elektronsko prijavo in pisno prijavo. Podrobnejši opis
delov popolne prijave je naveden v navodilih
za prijavo na javni razpis SafeFoodERA.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
Popolno prijavo je potrebno v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije do
15. 9. 2008 do 17. ure, poslati hkrati na 2
naslova:
A) koordinator projekta v imenu celega
konzorcija odda prijavo projekta v elektron-

ski obliki na spletni strani razpisa ERA-NET
SafeFoodERA: www.safefoodera.net/application in
B) slovenski partner v projektu (oziroma
koordinator slovenskega dela projekta, če
je slovenskih partnerjev več) pošlje prijavo
projekta na Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo RS, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana.
6.2 Ocenjevanje in izbira
6.2.1 Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo na
sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS izvedeno v roku 8 dni
od zaključka razpisnega roka.
6.2.2 Strokovna presoja
Predloge, ki bodo zadostili formalnim
kriterijem, bo ocenjeval Odbor mednarodnih strokovnjakov (Panel of Independent
Experts) v skladu z mednarodnimi ocenjevalnimi kriteriji.
Mednarodni ocenjevalni kriteriji so relevantnost projekta glede na razpis; kakovost
načrta projekta; znanstvena in inovativna
kakovost projekta; ustreznost vodenja, organizacije in možnost izvedljivosti projekta;
kakovost komunikacijskega načrta, ambicioznost kriterijev za merjenje uspešnosti
projekta in ambicioznost načrta uporabe rezultatov projekta.
Mednarodni ocenjevalni kriteriji so podrobneje opredeljeni v navodilih za prijavo
na javni razpis SafeFoodERA.
Odbor mednarodnih strokovnjakov bo
pripravil prednostne liste najboljših projektov posameznega tematskega področja,
na podlagi katerih bo Mednarodna skupina sodelujočih držav/regij pripravila končno
prednostno listo glede na razpoložljiva razpisna sredstva v posameznih sodelujočih
državah/regijah in predlagala posamezni
sodelujoči državi/regiji, katere projekte naj
sofinancira.
6.2.3 Izbira
O izbiri prejemnikov sredstev bo odločila ministrica za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo sofinanciralo le najboljše
projekte slovenskih nacionalnih partnerjev
do porabe sredstev, za katere se sodelujoče države/regije soglasno odločijo, da bodo
sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev v teh projektih. Če sodelujoče države/regije ne dosežejo soglasja
o sofinanciranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
ne bo sofinanciralo sodelovanja slovenskih
nacionalnih partnerjev pri takšnih projektih.
Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od
dokončne odločitve o financiranju projektov,
predvidoma do februarja 2009.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
1. Navodila za prijavo na javni razpis SafeFoodERA (Priloga 1),
2. prijavni obrazec prijave –»Application
Form« (Priloga 2),
3. obrazec slovenske prijave projekta
(Priloga 3),
4. finančni načrt slovenskega dela projekta za celotno obdobje trajanja projekta
(Priloga 4),
5. osnutek pogodbe o sofinanciranju
s prilogami (Priloga 5),
6. opisi razpisanih tematskih področij
razpisa (Priloga 6).
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Razpisna dokumentacija je na voljo
na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo RS, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, in na spletni strani www.
mvzt.gov.si (Javni razpisi).
8. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom so do zaključka razpisa na voljo
na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS na tel. 01/478-47-39 (kontaktna oseba: mag. Marta Šabec Paradiž)
v poslovnem času.
Potencialni vlagatelji naj se pred oddajo
predloga projekta posvetujejo s kontaktno
osebo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 430-84/2008/1
Ob-6501/08
Na podlagi 73. člena Zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 59/07 – Zštip, 15/08
– odl. US in 64/08), prvega odstavka 26.
člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz,
od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS,
št. 134/03, 72/04, 4/06 in 132/06) in Sklepa
o sofinanciranju podiplomskega študija (Uradni list RS, št. 77/04), Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja
javni razpis
za sofinanciranje podiplomskega
študija v študijskem letu 2008/2009
1. Ime in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana
2. Razpis se objavlja za sofinanciranje
študija po študijskih programih za pridobitev
magisterija znanosti in doktorata znanosti,
sprejetih pred 11. 6. 2004, na visokošolskih
zavodih s sedežem v Republiki Sloveniji.
3. Okvirna vsota sredstev je 3.091.366,00
EUR (proračun RS 2009, proračunska postavka 5751 – sofinanciranje podiplomskega študija).
a) Namenjena je za sofinanciranje študija za študente, državljane Republike Slovenije in držav članic EU:
– ki se bodo vpisali v 1. letnik študijskega
programa za pridobitev magisterija znanosti
oziroma doktorata znanosti v študijskem letu
2008/2009 in jim šolnina za podiplomski študij še ni bila sofinancirana;
– 2., 3. oziroma 4. letnika, če jim je bila
šolnina sofinancirana v preteklih letih in
v skladu z določbami študijskega programa
oziroma statuta redno napredujejo, visokošolski zavod pa izpolnjuje vse obveznosti
iz pogodbe o sofinanciranju podiplomskega
študija za študijsko leto 2007/2008;
– izjemoma za študente 2. ali višjih letnikov, ki zaradi materinstva ali bolezni, daljše
od treh mesecev, niso redno napredovali,
vendar za vsak letnik le enkrat;
– doktorskega študija po končanem programu za pridobitev magisterija, če ta ni bil
sofinanciran;
– ki po merilih za prehode nadaljujejo
študij v sofinanciranih študijskih programih
v 2. ali višjih letnikih, in sicer največ za toliko
študentov, da skupno število ni večje, kot je
bilo s sklepom o izbiri visokošolskega zavoda odobreno za sofinanciranje posamezne
generacije v 1. letniku.
Ob upoštevanju predpisov o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega drža-
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vljanstva se lahko sofinancira tudi šolnina
za te študente.
Šolnina za vzporedni študij se ne sofinancira.
b) Ministrstvo sofinanciranim visokošolskim zavodom dodeli dodatna sredstva na
vsakega študenta 2. ali 3. in 4. letnika, ki na
podlagi pogodbe med visokošolskim zavodom in uporabnikom, kot so gospodarske
družbe, državni in upravni organi, zavodi,
javne agencije, javna podjetja, javni skladi,
zbornice in druge pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) študij, individualno raziskovalno delo ter magistrsko nalogo
ali doktorsko disertacijo zasnuje tako, da
z njim pripomore k reševanju konkretnega
problema za uporabnika. Dodatna sredstva
so lahko največ tolikšna, kot znaša 20%
normirane šolnine za letnik, to je največ
392,26 EUR.
4. Na razpis se lahko prijavijo univerze in
samostojni visokošolski zavodi, ustanovljeni
po Zakonu o visokem šolstvu, ki izvajajo
javnoveljavne študijske programe za pridobitev magisterija in doktorata znanosti ter
izpolnjujejo še naslednje pogoje:
a) se pri izvajanju študija in raziskovalnega dela povezujejo z drugimi domačimi ali
tujimi visokošolskimi zavodi ali raziskovalnimi organizacijami oziroma uporabniki,
b) v študij vključujejo individualno raziskovalno delo študentov,
c) so dejavni pri mednarodnem sodelovanju,
d) načrtno spremljajo in ocenjujejo svoje
delo ter izkažejo kakovostno izvajanje študija in raziskovalnega dela,
e) izvajajo študij, kot je določeno v VIII. in
IX. točki Sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija in
f) določijo največ 1.961,28 EUR šolnine
za letnik študija.
Visokošolski zavodi morajo vpis končati
najkasneje do 15. oktobra 2008.
5. Sofinanciranje šolnine za študij v 1. in
2. letniku bo do 60-odstotno, za študij v 3. in
4. letniku pa do 80-odstotno.
Če sredstva iz 3. točke tega razpisa na
izbranih visokošolskih zavodih ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh vpisanih
študentov, bodo najprej poravnani stroški
študija v višjih letnikih, pri čemer bodo imeli
prednost študenti, ki s svojim študijem, individualnim raziskovalnim delom ter magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo sodelujejo pri reševanju konkretnega problema
za uporabnika. Za študij v 1. letniku bo sofinancirana šolnina za toliko študentov, kot bo
za visokošolski zavod določeno s sklepom
o izbiri oziroma pogodbo o sofinanciranju,
pri čemer bodo imeli prednost visokošolski
zavodi s sklenjenimi pogodbami o sodelovanju z uporabniki.
6. Univerze in samostojni visokošolski
zavodi se na razpis za sofinanciranje iz
točke 3.a tega razpisa prijavijo s pravilno
izpolnjenim prijavnim obrazcem (Obrazec:
MVZT-POD1-08/09). Podpisati ga mora odgovorna oseba univerze ali samostojnega
visokošolskega zavoda. Prijava se pošlje
Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana, Kotnikova 38, do 10. 9.
2008, v zaprti ovojnici, na kateri mora biti
napisano: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje podiplomskega študija
v študijskem letu 2008/2009« in naslov pošiljatelja. Odpiranje vlog bo 12. 9. 2008 ob
12. uri v sejni sobi na Ministrstvu za visoko
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šolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana,
Kotnikova 38/ III. nadstropje.
7. Univerze in samostojni visokošolski
zavodi se na razpis za dodatno sofinanciranje iz točke 3.b tega razpisa prijavijo s pravilno izpolnjenim prijavnim obrazcem (Obrazec: MVZT-POD2-08/09) in kopijo pogodbe,
sklenjene med visokošolskim zavodom in
uporabnikom. Prijavni obrazec mora podpisati odgovorna oseba univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda. Prijava se
pošlje Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Ljubljana, Kotnikova 38, do
25. 2. 2009, v zaprti ovojnici, na kateri mora
biti napisano: »Ne odpiraj – prijava na razpis
za dodatno sofinanciranje podiplomskega
študija v študijskem letu 2008/2009« in naslov pošiljatelja. Odpiranje vlog bo 27. 2.
2009 ob 12. uri v sejni sobi na Ministrstvu
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Ljubljana, Kotnikova 38/ III. nadstropje.
8. Postopek za izbiro bo vodila strokovna komisija, ki jo bo imenovala ministrica
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Obravnavala bo le pravočasne in formalno
popolne prijave. Med strokovnim pregledom
in ocenjevanjem prijav lahko komisija od
visokošolskega zavoda zahteva dopolnitve
prijave ali dokazila o izpolnjevanju pogojev
za sofinanciranje iz Sklepa o sofinanciranju
podiplomskega študija (Uradni list RS, št.
77/04) oziroma tega razpisa. Za dopolnitev
prijav bo visokošolskim zavodom določen
največ 7-dnevni rok.
9. Ministrica za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo do 27. 10. 2008 sprejela
sklepe o izbiri visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje iz točke
3.a tega razpisa. Visokošolski zavod se zoper sklep o izbiri lahko pritoži v 8 dneh od
prejema sklepa. Pogodbe bodo sklenjene
do konca januarja 2009.
Sklepe o izbiri visokošolskih zavodov, ki
izpolnjujejo pogoje za dodatno sofinanciranje iz točke 3.b tega razpisa, bo ministrica
izdala najpozneje do 31. 3. 2009. Visokošolski zavod se zoper sklep o izbiri lahko
pritoži v 8 dneh od prejema sklepa. Aneksi
k pogodbam bodo sklenjeni v 30 dneh po
izdaji sklepa o izbiri.
10. Prijavni obrazci so na spletni strani ministrstva http://www.mvzt.gov.si, v rubriki »Javni razpisi«. Dodatne informacije
so prav tako na voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, tel.
01/478-46-27 in 01/478-46-48.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 430-83/2008/1
Ob-6502/08
Na podlagi 73. člena Zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 59/07 – Zštip, 15/08
– odl. US in 64/08) in drugega odstavka
26. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni
list RS, št. 134/03, 72/04, 4/06 in 132/06),
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja
javni razpis
za sofinanciranje študijskih programov
tretje stopnje v študijskem letu
2008/2009
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.

2. Razpis se objavlja za sofinanciranje
študija po študijskih programih tretje stopnje
za pridobitev doktorata znanosti na visokošolskih zavodih s sedežem v Republiki
Sloveniji.
3. Okvirna
vsota
sredstev
je
700.000,00 EUR (proračun RS 2009, postavka 5751 – sofinanciranje podiplomskega študija). Namenjena je za sofinanciranje
študija za študente, državljane Republike
Slovenije in držav članic EU, vpisanih:
– v 1. letnik študijskega programa tretje stopnje za pridobitev doktorata znanosti
v študijskem letu 2008/2009 in jim šolnina
za magisterij znanosti ali doktorat znanosti
še ni bila sofinancirana;
– v 2. letnik študijskega programa tretje stopnje za pridobitev doktorata znanosti
v študijskem letu 2008/2009, če jim je bila
šolnina sofinancirana v preteklem letu in so
v skladu z določbami študijskega programa
oziroma statuta v 2. letnik redno napredovali;
– v 1. ali 2. letnik študijskega programa
tretje stopnje za pridobitev doktorata znanosti v študijskem letu 2008/2009, ki v študijskem letu 2007/2008 zaradi materinstva ali
bolezni, daljše od treh mesecev, niso redno
napredovali na študijskem programu za pridobitev magisterija znanosti ali doktorata
znanosti, v študijskem letu 2008/2009 pa se
ta več ne izvaja;
– v 2. letnik po merilih za prehode, če jim
šolnina za magisterij znanosti ali doktorat
znanosti še ni bila sofinancirana, in sicer
največ za toliko študentov, da skupno število
ni večje, kot je bilo število razpisanih mest
za 1. letnik v študijskem letu 2007/2008.
Ob upoštevanju predpisov o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva se lahko sofinancira šolnina tudi
za te študente.
Šolnina za vzporedni študij se ne sofinancira.
4. Na razpis se lahko prijavijo univerze in
samostojni visokošolski zavodi, ustanovljeni
po Zakonu o visokem šolstvu, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe tretje stopnje
za pridobitev doktorata znanosti ter izpolnjujejo še naslednje pogoje:
a) se pri izvajanju podiplomskega študija
in raziskovalnega dela povezujejo z drugimi
domačimi ali tujimi visokošolskimi zavodi ali
raziskovalnimi organizacijami oziroma uporabniki,
b) v študij vključujejo individualno raziskovalno delo študentov,
c) so dejavni pri mednarodnem sodelovanju na podiplomskem študiju,
d) načrtno spremljajo in ocenjujejo svoje
delo ter izkažejo kakovostno izvajanje študija in raziskovalnega dela,
e) določijo največ 2.505,00 EUR šolnine
(normirana šolnina) za letnik študija,
f) jim je bilo odobreno sofinanciranje
1. letnika študijskega programa na javnem razpisu za sofinanciranje študijskih
programov tretje stopnje v študijskem letu
2007/2008, če se za sofinanciranje prijavlja
2. letnik študijskega programa.
Če visokošolski zavod prvič razpisuje podiplomski študijski program, za točke 4a),
4b) in 4c) mora izkazati sodelovanje na dodiplomskem študiju.
Visokošolski zavodi morajo vpis končati
najkasneje do 15. oktobra 2008.
5. Sofinanciranje šolnine bo največ do
1.503,00 EUR.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
6. Če sredstva tega razpisa na izbranih
visokošolskih zavodih ne bodo zadoščala
za sofinanciranje vseh vpisanih študentov,
ki bodo izpolnjevali pogoje iz 3. točke tega
razpisa, bo delež sofinanciranja linearno
zmanjšan.
7. Univerze in samostojni visokošolski
zavodi se na razpis prijavijo s pravilno izpolnjenim prijavnim obrazcem (Obrazec:
MVZT_3._stopnja_08/09). Obrazec mora
podpisati odgovorna oseba univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda.
8. Prijavo se pošlje Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, Ljubljana, do 10. 9. 2008, v zaprti ovojnici, na kateri mora biti napisano: »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
študijskih programov tretje stopnje v študijskem letu 2008/2009« in naslov pošiljatelja.
Odpiranje vlog bo 15. 9. 2008, ob 9. uri,
v sejni sobi na Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Ljubljana, Kotnikova
38/III. nadstropje.
9. Postopek za izbiro bo vodila tričlanska strokovna komisija, ki jo bo imenovala ministrica za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo. Obravnavala bo le pravočasne
in formalno popolne vloge. Med strokovnim
pregledom in ocenjevanjem vlog lahko komisija od visokošolskega zavoda zahteva
dopolnitve vlog ali dokazila o izpolnjevanju
pogojev za sofinanciranje iz tega razpisa.
Za dopolnitev prijav bo visokošolskim zavodom določen največ 7-dnevni rok.
10. Ministrica za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo do 27. oktobra 2008 sprejela sklepe o izbiri visokošolskih zavodov, ki
izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Visokošolski zavod se zoper sklep o izbiri lahko
pritoži v 8 dneh od prejema sklepa. Pogodbe bodo sklenjene do konca januarja 2009.
11. Prijavni obrazci so na spletni strani ministrstva http://www.mvzt.gov.si, v rubriki »Javni razpisi«. Dodatne informacije
so prav tako na voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, tel.
01/478-46-48 in 478-46-27.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 660/08
Ob-6423/08
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 1033/2, njiva v izmeri 11020 m2,
vpisana pri vl. št. 1215, k.o. Latkova vas,
do deleža 6685/11020, osnovna namenska
raba zemljišča: delno mešana območja, delno območja zelenih površin, delno območja
stanovanj, izklicna cena zemljišča znaša
240.660,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 2
Parc. št. 1045/1, njiva v izmeri 4647 m2,
vpisana pri vl. št. 1200, k.o. Latkova vas,
do deleža 4282/4647, osnovna namenska
raba zemljišča: delno mešana območja, delno območja zelenih površin, delno območja
stanovanj, izklicna cena zemljišča znaša
154.152,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 3
Parc. št. 1045/3, njiva v izmeri 3304 m2,
vpisana pri vl. št. 32, k.o. Latkova vas,
osnovna namenska raba zemljišča: delno

mešana območja, delno območja zelenih
površin, delno območja stanovanj, izklicna
cena zemljišča znaša 118.944,00 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 4
Parc. št. 1045/8, njiva v izmeri 3377 m2,
vpisana pri vl. št. 790, k.o. Latkova vas,
osnovna namenska raba zemljišča: delno
mešana območja, delno območja zelenih
površin, delno območja stanovanj, izklicna
cena zemljišča znaša 121.572,00 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 5
Parc. št. 1031/2, njiva v izmeri 1833 m2,
vpisana pri vl. št. 559, k.o. Latkova vas,
osnovna namenska raba zemljišča: delno
mešana območja, delno območja zelenih
površin, delno območja stanovanj, izklicna
cena zemljišča znaša 65.988,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 6
Parc. št. 1031/6, njiva v izmeri 3216 m2,
vpisana pri vl. št. 559, k.o. Latkova vas,
osnovna namenska raba zemljišča: delno
mešana območja, delno območja zelenih
površin, delno območja stanovanj, izklicna
cena zemljišča znaša 115.776,00 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 7
Parc. št. 1036/4, njiva v izmeri 5573 m2,
vpisana pri vl. št. 559, k.o. Latkova vas,
osnovna namenska raba zemljišča: delno
mešana območja, delno območja zelenih
površin, delno območja stanovanj, izklicna
cena zemljišča znaša 200.628,00 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 8
Parc. št. 483/3 travnik v izmeri 600 m2
vpisana pri vl. št. 673, k.o. Kobarid, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, izklicna
cena zemljišča znaša 32.400,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 9
Parc. št. 2061/2 neplodno v izmeri 37 m2,
parc.št. 2061/3 neplodno v izmeri 356 m2 in
parc.št. 2061/4 neplodno v izmeri 82 m2, vse
vpisane pri vl.št. 2636, k.o. Žalec, zemljišča
so po planu stavbna zemljišča, izklicna cena
zemljišč znaša 41.040,00 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV). Zemljišča se
prodajajo v kompletu.
Zaporedna št. 10
Parc. št. 1177 travnik v izmeri 3001 m2
in pašnik v izmeri 1700 m2 in parc. št. 1180
travnik v izmeri 3874 m2, obe vpisani pri
vl.št. 1321, k.o. Gorenji Logatec ter parc. št.
1179 travnik v izmeri 2305 m2 vpisana pri
vl. št. 1138, k.o. Gorenji Logatec, zemljišča
se po planu nahajajo v območju stavbnih
zemljišč S – S12-S2 LN Male Laze, površine za stanovanja, izklicna cena zemljišč
znaša 459.350,82 EUR (v izklicno ceno je
v vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo v kompletu.
Zaporedna št. 11
Parc. št. 3378/2, njiva v izmeri 223 m2,
vpisana pri vl. št. 1501, k.o. Vipavski križ,
zemljišče se po planu nahaja v okviru poselitvenega območja naselja Ajdovščina, izklicna cena zemljišča znaša 12.000,00 EUR (v
izklicno ceno je v vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 12
Parc. št. 3509/1, njiva v izmeri 1884 m2,
vpisana pri vl. št. 2109, k.o. Vipavski Križ,
do deleža 2/3, zemljišče se po planu nahaja v okviru poselitvenega območja naselja
Ajdovščina, izklicna cena zemljišča znaša
64.809,60 EUR (v izklicno ceno je v vključen
20% DDV).
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Zaporedna št. 13
Parc. št. 3509/2, njiva v izmeri 966 m2,
vpisana pri vl. št. 2109, k.o. Vipavski Križ,
do deleža 2/3, zemljišče se po planu nahaja v okviru poselitvenega območja naselja
Ajdovščina, izklicna cena zemljišča znaša
33.230,40 EUR (v izklicno ceno je v vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 14
Parc. št. 1791/1, gozd v izmeri 1175 m2
in parc. št. 1791/2, njiva v izmeri 3128 m2,
obe vpisani pri vl. št. 1406, k.o. Ajdovščina,
zemljišči se po planu nahajata v okviru poselitvenega območja naselja Ajdovščina, izklicna cena zemljišč znaša 206.544,00 EUR
(v izklicno ceno je v vključen 20% DDV).
Zemljišči se prodajata v kompletu.
Zaporedna št. 15
Parc. št. 400/1, pašnik 328 m2, vpisana
pri vl. št. 389, k.o. Skrilje do deleža 4/12,
zemljišče se po planu nahaja v okviru poselitvenega območja naselja Skrilje, izklicna
cena zemljišča znaša 3.935,88 EUR (v izklicno ceno je v vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 16
Parc. št. 720/3, travnik 665 m2, vpisana
pri vl. št. 564, k.o. Gojače do deleža 1/3,
zemljišče se po planu nahaja v okviru poselitvenega območja naselja Gojače, izklicna
cena zemljišča znaša 10.640,80 EUR (v izklicno ceno je v vključen 20% DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 1. 8.
2008, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-07/2008 za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh
po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine
bo vplačani znesek varščine brezobrestno
vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe
s strani občine oziroma v petih dneh po
poteku roka za sprejem ponudbe s strani
občine, v primeru uveljavljanja predkupne
pravice s strani solastnikov pa bo vplačani
znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih
dneh po sprejemu ponudbe s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka za
sprejem ponudbe s strani solastnikov.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
V skladu z Uredbo o določitvi objektov
in okolišev, ki so posebnega pomena za
obrambo in ukrepih za njihovo varovanje
(Uradni list RS, št. 7/99, 67/03), bo moral
izbrani ponudnik pod zap. št. 11,12 in 13
pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo, ker je
zemljišče v katastrski občini, ki so navedene
v uredbi.
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Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri
čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem
roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži
njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa
velja, da je pogodba razvezana na podlagi
samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo
varščino.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičninah pod zap.
št. 3, 4, 5, 6,7,14 občina uveljavlja predkupno pravico. V skladu z 88. členom Zakona
o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin
občini, na območju katere ležijo predmetne
nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz
tega razpisa. Občina se mora o ponudbi
izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer
se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če
občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo,
bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če
občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom v postopku javnega zbiranja
ponudb.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega
zakonika lahko solastniki na nepremičnini
pod zap. št. 1, 2, 12, 13 in 15 uveljavljajo
predkupno pravico v sorazmerju s svojim
idealnim deležem, prav tako pa v skladu
s 87. členom Zakona o urejanju prostora na
nepremičnini uveljavlja predkupno pravico
občina, na območju katere leži predmetna
nepremičnina. Prodajalec bo po izvršenem
komisijskem odpiranju ponudb podal pisno
ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega
razpisa solastniku oziroma solastnikom in
občini na območju katere ležijo predmetne
nepremičnine. O ponudbi se mora solastnik
oziroma solastniki in občina izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne bodo
kupili. V primeru, da bo tako občina kot
tudi solastnik oziroma solastniki v petnajstih
dneh sprejeli ponudbo Sklada za prodajo
solastniškega dela nepremičnine po najvišje
doseženi ceni iz tega razpisa, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z občino. V primeru,
da občina ponudbe Sklada za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje
doseženi ceni iz tega razpisa ne bo sprejela,
ponudbo pa bo sprejel solastnik oziroma
solastniki, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo solastnikom oziroma solastniki. Sklad bo
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom v postopku javnega zbiranja
ponudb samo v primeru, da tako solastnik
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oziroma solastniki kot tudi občina ne bodo
sprejeli ponudbe Sklada po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega
zakonika lahko solastniki na nepremičnini
pod zap. št. 16 uveljavljajo predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem.
Prodajalec bo po izvršenem komisijskem
odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za
prodajo solastniškega dela nepremičnine
po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa
solastniku oziroma solastnikom. O ponudbi
se mora solastnik oziroma solastniki izjaviti
najpozneje v petnajstih dneh od prejema
ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne
bodo kupili. Če solastnik oziroma solastniki
v petnajstih dneh sprejmejo ponudbo, bo
Sklad z solastnikom oziroma solastniki sklenil prodajno pogodbo. Če solastnik oziroma
noben izmed solastnikov ponudbe ne bodo
sprejme, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo
z najugodnejšim ponudnikom v postopku
javnega zbiranja ponudb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 7. 8. 2008 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 32/2008
Ob-6437/08
Na podlagi 7. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur. l.
RS, št. 139/06, 16/08, 43/08) in Poslovnega
načrta Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije za leto 2008,
ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila
na 169. redni seji dne 15. maja 2008, ter
v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije (Ur. l. RS, št. 33/08)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije, objavlja
javni razpis
sofinanciranja pilotnega projekta
izobraževanja tujih državljanov iz
držav Zahodnega Balkana na srednjih
tehniških in strokovnih izobraževalnih
programih srednjih šol v Republiki
Sloveniji v šolskem letu 2008/2009
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira pilotnega projekta izobraževanja tujih državljanov iz držav Zahodnega Balkana na srednjih tehniških in strokovnih izobraževalnih
programih srednjih šol v Republiki Sloveniji
v šolskem letu 2008/2009, ki ga bosta izvajala ena tehniška srednja šola ali šolski
center in najmanj en delodajalec.

Sredstva javnega razpisa so namenjena
sofinanciranju pilotnega projekta in sicer za
pokritje stroškov bivanja dijakov, vključenih
v pilotni projekt, v dijaškem domu in šolnine.
Sofinanciranje bo podeljeno za dve šolski
leti in sicer za leto 2008/2009, v katerem
morajo biti dijaki, ki sodelujejo v pilotnem
projektu, vpisani v 3. letnik štiriletnega srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja, in za leto 2009/2010, v katerem
morajo biti isti dijaki vpisani v 4., zadnji letnik
istega programa.
2. Vrednost javnega razpisa: vrednost
razpisa je 140.000,00 EUR za dve leti sofinanciranja pilotnega projekta, in sicer v šolskih letih 2008/2009 in 2009/2010 do opravljanja poklicne mature v spomladanskem
izpitnem roku v šolskem letu 2009/2010.
3. Pogoji javnega razpisa
Pilotni projekt mora prijaviti ena tehniška srednja šola ali šolski center, ki izvaja
javno veljavne tehniške in strokovne izobraževalne programe v Republiki Sloveniji,
v sodelovanju z vsaj enim delodajalcem.
Namen pilotnega projekta je pridobitev srednje tehnične izobrazbe za največ 20 dijakov iz tujine.
Tehniška srednja šola ali šolski center
(v nadaljevanju: prijavitelj) mora izpolnjevati
sledeče pogoje:
a) bo v šolskem letu 2008/2009 na podlagi zakona, ki ureja srednje tehniško in strokovno izobraževanje, v Republiki Sloveniji izvajal program srednjega tehniškega in
strokovnega izobraževanja,
b) bo v 3. letnik srednjega tehniškega in
strokovnega izobraževanja redno vpisal tuje
državljane iz držav Zahodnega Balkana, ki
so v Slovenijo prišli izključno z namenom
izobraževanja v okviru pilotnega projekta,
in ki bodo program izobraževanja zaključili
v dveh šolskih letih.
Delodajalec mora izpolnjevati sledeče
pogoje:
a) je pravna oseba zasebnega prava
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi,
b) ni v postopku prisilne poravnave ali
stečaja glede na določila zakona, ki ureja
finančno poslovanje podjetij,
c) bo v okviru pilotnega projekta zagotovil sredstva za pokritje preostalih stroškov
pilotnega projekta, vključno s preostalimi
stroški izobraževanja dijakov, vključenih
v pilotni projekt, ki ne bodo sofinancirani
v skladu s tem javnim razpisom, v šolskem
letu 2008/2009 in 2009/2010,
d) bo glede na zahteve izobraževalnega
programa dijakom, vključenim v pilotni projekt, zagotovil možnost za opravljanje praktičnega dela izobraževalnega programa.
Vsak dijak, ki bo sodeloval v pilotnem
projektu, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) je državljan katere izmed držav Zahodnega Balkana (Hrvaška, Srbija, Črna Gora,
Bosna in Hercegovina, Kosovo ali Makedonija) in ima v tej državi stalno prebivališče
ter hkrati ni državljan Republike Slovenije,
b) je prva dva letnika tehniškega in strokovnega izobraževalnega programa oziroma temu primerljivega programa uspešno
zaključil v tujini,
c) se v Sloveniji ne izobražuje na podlagi
mednarodne (dvostranske ali večstranske)
pogodbe ali druge oblike izmenjave,
d) njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki nimajo začasnega ali stalnega prebivališča v Sloveniji oziroma niso diplomat-
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ski ali konzularni predstavniki tujih držav
v Sloveniji,
e) hkrati ne prejema katere od štipendij
iz zakona, ki ureja štipendiranje,
f) v času izobraževanja v okviru pilotnega projekta ne bo prejemal štipendije ali
drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu
vračanja enakovredni štipendijam po drugih
predpisih v Republiki Sloveniji oziroma splošnih aktih delodajalca,
g) ni v delovnem razmerju oziroma ne
opravlja samostojne registrirane dejavnosti
v Republiki Sloveniji;
h) ni vpisan v evidenco brezposelnih
oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
4. Dokumentacija
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano
s strani zakonitega zastopnika prijavitelja.
Prijave, ki ne bodo vložene na razpisnem
obrazcu, bodo zavržene.
Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo
biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– soglasje Ministrstva Republike Slovenije za šolstvo in šport k višini letne šolnine
za šolsko leto 2008/2009 in 2009/2010 za
izobraževalni program, v okviru katerega bo
izveden pilotni projekt,
– potrdilo, ki ga izda dijaški dom, o višini
stroškov bivanja v dijaškem domu na osebo
v šolskem letu 2008/2009,
– izjava vsakega sodelujočega delodajalca izpolnjevanju pogojev razpisa, z žigom
in podpisom zakonitega zastopnika delodajalca,
– opis pilotnega projekta, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika vsakega partnerja projekta, ki mora vključevati
najmanj sledeče vsebine:
– predstavitev izobraževalnega programa, v okviru katerega bo izveden pilotni
projekt,
– število dijakov, ki bo sodelovalo v projektu,
– finančni načrt celotnega projekta, pri
čemer morajo biti stroški projekta razdeljeni
po posamezni postavki z navedbo mesečne
(kjer je to relevantno), letne in skupne vrednosti posamezne postavke, prihodki projekta pa morajo biti razdeljeni po posameznem viru sredstev z navedbo imena pravne
osebe in višine sredstev, ki jo bo zagotovila
ta pravna oseba, vključno z napovedjo višine sredstev javnega sklada, za katera se
prijavitelj prijavlja na ta razpis, ter
– načrt sodelovanja z dijaki, ki bodo sodelovali v pilotnem projektu, po zaključenem
izobraževanju.
Dokazila morajo biti originali oziroma
overjeni prepisi.
Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v višini 3,55 EUR za
vlogo in 14,18 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek,
v enkratnem skupnem znesku v višini 17,73
EUR, in sicer v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih), ki jih nalepi na prijavnico, oziroma z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun št. 01100-1000315637, sklic
11, številka sklica 96091-7111002-115021,
o čemer predloži ob vlogi originalno dokazilo o plačilu.
5. Merila za izbiro
a) Delež sofinanciranja, ki ga zagotavlja
delodajalec

Št.

Delodajalec oziroma vsi delodajalci skupaj zagotavljajo sofinanciranje pilotnega
projekta:
– do vključno 25% vrednosti
projekta
0 točk
– od 25% do vključno 50%
vrednosti projekta
5 točk
– od 50% do vključno 75%
vrednosti projekta
15 točk
– od 75% vrednosti projekta
dalje
40 točk
b) Število sodelujočih dijakov
V pilotni projekt bo vključeno:
– do vključno 5 dijakov
– od vključno 6 do vključno
10 dijakov
– od vključno 11 do vključno
15 dijakov
– od vključno 16 do vključno
20 dijakov
rila

0 točk
5 točk
15 točk
40 točk.

6. Izbirni postopek in razmejitvena me-

Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni
upravni postopek, posebna komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor javnega
sklada.
Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bo komisija ocenila na podlagi
meril, ki jih določa javni razpis, ter določila
prednostni seznam teh vlog tako, da jih bo
razvrstila po vrstnem redu glede na prejeto
višino točk in sicer od vloge z največ točkami do vloge z najmanj točkami.
Za sofinanciranje bo med vlogami, ki
bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa,
izbran tisti prijavitelj, katerega vloga bo glede na merila javnega razpisa prejela najvišje
število točk.
V primeru, da ima več vlog isto število
točk, ima najprej prednost vloga, ki jo je vložil prijavitelj, ki ima sedež v regiji z večjim
indeksom razvojne ogroženosti regije v skladu s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij
po stopnji razvitosti za programsko obdobje
2007–2013 (Ur. l. RS, št. 23/06), nadalje pa
vloga, pri kateri je delež sofinanciranja, ki ga
zagotavlja delodajalec, višji.
7. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja
Direktor javnega sklada vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu razpisa.
Pred podpisom pogodbe o sofinanciranju mora prijavitelj, katerega vloga je bila
izbrana za sofinanciranje, predložiti sledeča
dokazila:
– dokazilo, da so dijaki, ki bodo sodelovali v pilotnem projektu, prva dva letnika
primerljivega programa zaključili na izobraževalni instituciji v tujini,
– potrdilo o vpisu v 3. letnik v šolskem
letu 2008/2009 za vsakega dijaka, ki bo sodeloval v pilotnem projektu,
– lastnoročno podpisano izjavo staršev
ali zakonitega zastopnika tujega državljana, da nimajo ne začasnega ne stalnega
bivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso
diplomatski ali konzularni predstavniki tujih
držav v Sloveniji,
– lastnoročno podpisano izjavo staršev
ali zakonitega zastopnika za vsakega kandidata, s katero se ti strinjajo s sodelovanjem
dijaka v pilotnem projektu, ki ga bo sklad
sofinanciral po tem razpisu.
Po dokončnosti odločbe in predložitvi dokazil iz prejšnjega odstavka bo javni sklad
z izbranim prijaviteljem sklenil pogodbo
o sofinanciranju pilotnega projekta.
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Pogodba o sofinanciranju pilotnega projekta se izvršuje le za šolsko leto 2008/2009,
njeno izvrševanje pa se nadaljuje tudi v šolskem letu 2009/2010 za tiste dijake, ki se
bodo uspešno vpisali v zadnji letnik, pri čemer se stroški bivanja v dijaškem domu sofinancirajo le do vključno junija 2010.
8. Nakazilo sredstev
Nakazilo sredstev za prvo leto se lahko
izvrši šele po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju in sicer javni sklad nakaže sredstva
na poslovni račun šole na podlagi veljavne
pogodbe o sofinanciranju v roku 8 dni od
podpisa pogodbe.
Nakazilo sredstev za drugo leto se lahko
izvrši šele po predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev na nadaljevanje sofinanciranja.
Prijavitelj sme prejeta sredstva porabiti
izključno za namen, za katerega jih je pridobil.
9. Pogodbene obveznosti
Prijavitelji in partnerji projekta morajo izvesti vse naloge v skladu s predloženim
opisom pilotnega projekta in o tem skladu
najmanj enkrat letno ob zaključku posameznega šolskega leta predložiti poročilo. Dijaki, ki sodelujejo v pilotnem projektu, morajo
redno napredovati v višji letnik in program
zaključiti v rednem roku, o čemer mora prijavitelj predložiti ustrezna dokazila.
S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi
druga določila pogodbenega razmerja.
10. Dostopnost dokumentacije in način
prijave
Razpisna dokumentacija skupaj z besedilom razpisa in prijavnico je na voljo na
spletni strani www.sklad-kadri.si oziroma
www.ad-futura.si ter na naslovu Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Vilharjevi 27 v Ljubljani,
v času uradnih ur, vsak delovni dan med
9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. In
16. uro.
11. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene v zaprti
kuverti, vidno označene z napisom »Vloga
na 56. javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani.
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 8. avgust 2008.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času
vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Prijava
se bo štela za pravočasno, če bo vložena
zadnji dan prijavnega roka do 15. ure.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel. Prijave, ki ne
bodo vložene na predpisanem prijavnem
obrazcu, bodo zavržene.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na zahtevanih obrazcih, ki so del razpisne
dokumentacije, in vsebuje vse zahtevane
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. V primeru nepopolnih vlog bodo
prijavitelji, ki so oddali nepopolne vloge, pozvani, da vloge v roku 8 dni od prejema
zahteve za dopolnitev dopolnijo. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene.
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Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno
obvestiti sklad.
O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad
v roku 15 dni od prejema sklepa oziroma
odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo
biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne
zadrži podpisa pogodbe z izbranim prijaviteljem.
12. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je od objave
javnega razpisa na voljo na spletnih straneh
sklada www.sklad-kadri.si in www.ad-futura.si v razdelku »aktualni razpisi«, možno
pa jo je osebno prevzeti na sedežu sklada
vsak delavnik med 9. in 15. uro osebno ali
jo naročiti na telefonski številki 01/434-10-80
oziroma e-poštnem naslovu info@sklad-kadri.si.
Dodatne informacije so na voljo pri Darinki Trček na e-poštnem naslovu darinka.trcek@sklad-kadri.si oziroma telefonsko
ali osebno vsak delovni dan v času uradnih
ur med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi
med 14. in 16. uro, tel. 01/434-10-88 ali
01/434-10-80.
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije
Št. 32/2008
Ob-6438/08
Na podlagi 7. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur. l.
RS, št. 139/06, 16/08, 43/08) in Poslovnega
načrta Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije za leto 2008,
ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila
na 169. redni seji dne 15. maja 2008, ter
v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije (Ur. l. RS, št. 33/08)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije, objavlja
javni razpis
štipendij za izobraževanje tujih
državljanov iz držav Zahodnega
Balkana na gimnazijskem programu
mednarodne mature v Republiki
Sloveniji v šolskem letu 2008/2009
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje
tujih državljanov na javno veljavnem gimnazijskem programu mednarodne mature
v Republiki Sloveniji.
Štipendije bodo podeljene za šolsko leto
2008/2009, v katerem mora biti dijak vpisan
v 1. letnik programa mednarodne mature,
kar je enakovredno 3. letniku gimnazijskega
programa.
Štipendija se dodeli za pokritje stroškov
bivanja v dijaškem domu ter pokritju dela
šolnine do skupnega zneska štipendije za
posameznega dijaka. Skupna višina podeljene štipendije lahko znaša največ toliko,
kolikor znašajo skupni stroški bivanja v dijaškem domu in šolnine. Sredstva niso namenjena pokritju stroškov bivanja, če dijak
ne biva v dijaškem domu.
2. Vrednost javnega razpisa: vrednost
razpisa je 150.000,00 EUR za dve leti štipendiranja izbranih kandidatov in sicer v šolskih letih 2008/2009 in 2009/2010 do opra-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vljanja mature v spomladanskem izpitnem
roku v šolskem letu 2009/2010.
3. Pogoji javnega razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
a) je državljan katere izmed držav Zahodnega Balkana (Hrvaška, Srbija, Črna Gora,
Bosna in Hercegovina, Kosovo ali Makedonija) in ima v tej državi stalno prebivališče
ter hkrati ni državljan Republike Slovenije,
b) je drugi letnik gimnazijskega ali drugega primerljivega programa, ki ga je obiskoval v tujini, zaključil z odličnim oziroma
drugim primerljivim šolskim uspehom glede
na način ocenjevanja v državi, kjer je ta letnik zaključil,
c) bo v šolskem letu 2008/2009 vpisan
v 1. letnik programa priprav na mednarodno
maturo in s tem v 3. letnik gimnazijskega
programa na izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji, ki tak program izvaja na
podlagi zakona o gimnazijah in v skladu
s soglasjem ministra, pristojnega za šolstvo,
z namenom zaključka programa priprav na
mednarodno maturo v dveh šolskih letih ter
opravljanja mednarodne mature,
d) se v Sloveniji ne izobražuje na podlagi
mednarodne (dvostranske ali večstranske)
pogodbe ali druge oblike izmenjave,
e) njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki nimajo ne začasnega ne stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso
diplomatski ali konzularni predstavniki tujih
držav v Sloveniji,
f) hkrati ne prejema katere od štipendij iz
zakona, ki ureja štipendiranje,
g) kandidat v času izobraževanja, za
katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo
prejemal štipendije ali drugih prejemkov za
izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so
po namenu in načinu vračanja enakovredni
štipendijam po drugih predpisih v Republiki
Sloveniji oziroma splošnih aktih delodajalca.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati v celoti izpolnjeno
in lastnoročno podpisano prijavnico. Če je
kandidat mladoletna oseba, mora prijavnico
podpisati zakoniti zastopnik kandidata. Prijave, ki ne bodo vložene na predpisanem
obrazcu prijavnice, bodo zavržene.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici morajo
biti predložena dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril:
– fotokopijo veljavnega potnega lista
kandidata,
– potrdilo izobraževalne institucije o višini letne šolnine za program priprav na mednarodno maturo, ki se glasi na ime kandidata, in sicer ločeno za posamezno šolsko
leto (šolsko leto 2008/2009, v katerem je
kandidat vpisan v 1. letnik tega programa
oziroma 3. letnik gimnazije, in za šolsko leto
2009/2010, v katerem bo kandidat vpisan
v 2. letnik tega programa oziroma 4. letnik
gimnazije),
– potrdilo, ki ga izda dijaški dom, o višini
stroškov bivanja v dijaškem domu v šolskem letu 2008/2009, ki se glasi na ime
kandidata,
– potrdilo o vpisu kandidata v 1. letnik
programa priprave na mednarodno maturo
oziroma 3. letnik gimnazije v šolskem letu
2008/2009,
– spričevalo 2. letnika srednješolskega
izobraževanja, ki ga je izdala tista izobraževalna institucija v tujini, na kateri je kandidat
obiskoval 2. letnik,

– lastnoročno podpisano izjavo staršev
ali zakonitega zastopnika tujega državljana,
da nimajo ne začasnega ne stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso
diplomatski ali konzularni predstavniki tujih
držav v Sloveniji.
Dokazila morajo biti originali oziroma
overjeni prepisi.
V primeru mladoletnih kandidatov morajo
starši oziroma zakoniti zastopnik kandidata,
ker prebivajo v tujini, pooblastiti osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje. Pooblastila, oddanega na obrazcu za
pooblastilo, ki je del razpisne dokumentacije, ni potrebno notarsko overiti, mora pa biti
predloženo v originalu z lastnoročnim podpisom pooblastitelja in pooblaščenca.
Prijava je v skladu z določili 26. točke 28.
člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS,
št. 14/07 – UBP3, 126/07) takse prosta.
5. Izbirni postopek
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo
s sklepom imenuje direktor javnega sklada.
Za štipendiranje bodo med prijavami izbrani tisti kandidati, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa. Vloge
kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
razpisa, bodo z odločbo zavrnjene.
Razpisana sredstva se bodo porazdelila med vse kandidate, ki bodo izpolnjevali
pogoje, tako, da bo vsak štipendist upravičen do enake višine štipendije, pri čemer
skupna višina štipendije ne sme presegati
skupnih stroškov bivanja v dijaškem domu
in šolnine.
6. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja
Direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe javni sklad z izbranimi
kandidati sklene pogodbo o štipendiranju.
Pogodba o štipendiranju se izvršuje le za
šolsko leto 2008/2009, njeno izvrševanje pa
se nadaljuje tudi v šolskem letu 2009/2010,
če štipendist v naslednjem šolskem letu vpiše v zadnji letnik programa do roka za opravljanje mature v spomladanskem izpitnem
roku v šolskem letu 2009/2010.
7. Nakazilo sredstev
Nakazilo štipendije za šolsko leto
2008/2009 se lahko izvrši šele po sklenitvi
pogodbe o štipendiranju, nakazilo štipendije za šolsko leto 2009/2010 pa po predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev za
nadaljevanje štipendiranja v šolskem letu
2009/2010.
Javni sklad izplača del štipendije, namenjen pokritju stroškov nastanitve v dijaškem
domu, na podlagi izdanega računa neposredno dijaškemu domu, v katerem štipendist prebiva, v enkratnem znesku ali v več
obrokih. Del štipendije, namenjen pokritju
stroškov šolnine, javni sklad izplača neposredno izobraževalni instituciji na podlagi
izdanega računa, v enkratnem znesku za
posamezno šolsko leto.
Račun, ki se glasi na javni sklad in v katerem je navedeno osebno ime štipendista, pridobi javni sklad po podpisu pogodbe
o štipendiranju. Javni sklad izvrši plačilo
ustreznega računa v roku 8 dni od prejema
računa.
8. Pogodbene obveznosti
Štipendist mora redno napredovati v višji
letnik in program zaključiti v pogodbenem
roku z uspešno opravljeno mednarodno
maturo. O izpolnjevanju pogodbenih zah-
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tev mora kandidat javnemu skladu predložiti
ustrezna dokazila.
9. Dostopnost dokumentacije in način
prijave
Razpisna dokumentacija skupaj z besedilom razpisa in prijavnico je na voljo na
spletni strani www.sklad-kadri.si oziroma
www.ad-futura.si ter na naslovu Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Vilharjevi 27 v Ljubljani,
v času uradnih ur, vsak delovni dan med
9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in
16. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo (v celoti izpolnjena in podpisana prijavnica skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana (s pripisom: za
55. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je sreda, 10. september 2008.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času
vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Prijava
se bo štela za pravočasno, če bo vložena
zadnji dan prijavnega roka do 15. ure.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel. Prijave, ki ne
bodo vložene na predpisanem prijavnem
obrazcu, bodo zavržene.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na zahtevanih obrazcih, ki so del razpisne
dokumentacije, in vsebuje vse zahtevane
priloge in podatke, določene v tem razpisu.
V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji,
ki so oddali nepopolne vloge, pozvani, da
vloge v roku 8 dni od prejema zahteve za
dopolnitev dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelj ne bo dopolnil v skladu z zahtevo
za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne
bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa,
bodo zavrnjene.
O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad
v roku 15 dni od prejema sklepa oziroma
odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti
merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi kandidati.
11. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je od objave
javnega razpisa na voljo na spletnih straneh
sklada www.sklad-kadri.si in www.ad-futura.si v razdelku »aktualni razpisi«, možno
pa jo je osebno prevzeti na sedežu sklada
vsak delavnik med 9. in 15. uro osebno ali
jo naročiti na telefonski številki 01/434-10-80
oziroma e-poštnem naslovu info@sklad-kadri.si.
Dodatne informacije so na voljo pri Darinki Trček na e-poštnem naslovu darinka.trcek@sklad-kadri.si oziroma telefonsko
ali osebno vsak delovni dan v času uradnih
ur med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi
med 14. in 16. uro, tel. 01/434-10-88 ali
01/434-10-80.
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije

Ob-6439/08
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (ESRR), Evropskem socialnem skladu (ESS) ter Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni
list RS, št. 210 z dne 31. julija 2006, str.
25), Uredbe Komisije (EK) št. 1828/2006
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o ESRR, ESS in
Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št.
1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o ESRR in razveljavitvi Uredbe (ES) št.
1783/1999 (Uradni list RS, št. 210 z dne
31. julija 2006, stran 1); Uredbe (ES) št.
1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu
za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1783/1999; Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007−2013, ki ga je
21. decembra 2007 odobrila Evropska komisija, št. K(2007)6607, organ upravljanja
razpisuje
1. skupni javni razpis
za izbor projektov
v okviru Operativnega programa
Slovenija-Avstrija 2007−2013
Številka javnega razpisa: 4300-191/2008
1. Organ upravljanja
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Oddelek za upravljanje čezmejnih programov
Maribor, Svetozarevska 6, 2000 Maribor.
Organ upravljanja deluje v skladu z zgoraj navedeno pravno podlago ter Uredbo
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropskega teritorialnega sodelovanja in
instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007–2013. Uredba ni zavezujoča za vodilnega partnerja in je potrebna izključno za
izplačilo sredstev programa.
Organ upravljanja je pogodbeni organ
za ESRR.
2. Skupni javni razpis za izbor projektov
Skupni javni razpis za izbor projektov
(v nadaljevanju: javni razpis) objavi organ
upravljanja in velja za upravičene prijavitelje
iz Avstrije in Slovenije.
Razpisno dokumentacijo, ki jo sestavljajo
Navodila za prijavitelje, Prijavnica s prilogami, vzorec Pogodbe o sofinanciranju, vzorec
Pogodbe o partnerstvu in Operativni program Slovenija-Avstrija 2007−2013, je mogoče dobiti na spletni strani: www.si-at.eu.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki pomenijo učinkovit prispevek
k skupnim ciljem programa:
– k znatnemu pospeševanju mednarodne konkurenčnosti in prepoznavnosti ter
kakovosti sodelovanja,
– s pomočjo skupnega razvoja trajnostne
in inovativne rabe
– skupnih potencialov ter priložnosti v regijah.
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim
področjem dejavnosti v okviru 1. in 2. prednostne naloge Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013.
1. prednostna naloga: Konkurenčnost,
znanje in gospodarsko sodelovanje

Št.

73 / 18. 7. 2008 /

Stran

2531

– Področja dejavnosti:
– Razvoj malih in srednje velikih podjetij,
– Turizem,
– Okolje za na znanju temelječe gospodarstvo,
– Tematska prednostna področja;
2. prednostna naloga: trajnosten in skladen razvoj.
– Področja dejavnosti:
– Upravljanje z naravnimi viri,
– Okolje in energija,
– Razvoj naselij in regionalni razvoj,
– Socialni in kulturni razvoj.
Posamezni projektni predlog se lahko
nanaša samo na eno od prednostnih nalog.
Dejavnosti morajo izkazovati čezmejni vpliv
na upravičenem območju programa. Projektni partnerji morajo izpolnjevati najmanj dve
merili čezmejnega sodelovanja: skupno načrtovanje, skupno izvajanje, skupno osebje,
skupno financiranje.
4. Sredstva, ki so na razpolago, delež
sofinanciranja, velikost projekta in trajanje
projekta:
V okviru tega javnega razpisa bo iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj na
voljo 31.542.394,00 EUR.
Sredstva so razdeljena po prednostnih
nalogah na naslednji način:
Prispevek
Skupnosti
1. prednostna naloga
– Konkurenčnost,
znanje in
gospodarsko
sodelovanje
2. prednostna naloga
– Trajnosten in
skladen razvoj
Skupaj

14.146.965,50
17.395.428,50
31.542.394,00

Skupni nadzorni odbor (SNO) si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh sredstev,
ki so na voljo.
Iz programa se lahko financirajo samo
upravičeni izdatki, pri čemer lahko znaša
sofinanciranje Skupnosti iz ESRR sredstev
do največ 85% javnega financiranja; vsaj
15% je potrebno zagotoviti iz drugih javnih virov.
Do udeležbe v programu so upravičeni projekti, katerih zaprošeni znesek ESRR
sredstev je višji od 30.000 EUR. Priporočeni
znesek zaprošenih ESRR sredstev je največ
3 mio EUR ESRR sredstev.
Priporočeno trajanje projektov je do največ 36 mesecev.
5. Območje programa
Območje programa Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013 zajema naslednje teritorialne enote na ravni
NUTS 3:
– v Republiki Sloveniji: gorenjsko statistično regijo, savinjsko statistično regijo,
koroško statistično regijo, podravsko statistično regijo, pomursko statistično regijo in
osrednjeslovensko statistično regijo;
– v Republiki Avstriji: Vzhodno Štajersko,
Zahodno in Južno Štajersko, Gradec, Zgornjo Štajersko-vzhod, Zgornjo Štajersko–zahod, Spodnjo Koroško, Celovec-Beljak,
Zgornjo Koroško, Južno Gradiščansko.
6. Upravičeni prijavitelji in partnerji
V programu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki. Okvirni seznam
potencialnih prijaviteljev/vodilnih partnerjev
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ali projektnih partnerjev po prednostnih nalogah:
Prednostna naloga 1:
– zasebne in javne ustanove za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki,
znanstveni parki, centri odličnosti, centri za
podporo podjetjem)
– podjetja, grozdi in mreže,
– državne, lokalne in regionalne/deželne
oblasti,
– raziskovalne ustanove,
– univerze, visoke in srednje šole usmerjene v tehnologijo in podjetništvo,
– turistične ustanove, združenja in agencije,
– lokalne in regionalne razvojne organizacije,
– organizacije in ustanove za usposabljanje in izobraževanje,
– ustanove in organizacije, ki predstavljajo gospodarske in družbene interese zaposlenih, delodajalcev, mest in/ali občin.
Prednostna naloga 2:
– lokalne, regionalne in državne oblasti
in organizacije,
– podjetja, grozdi in mreže,
– ustanove in organizacije na področju
varstva in ohranjanja narave, okolja in preprečevanja tveganj, obvladovanja izrednih
razmer, prostorskega načrtovanja, javnega
prevoza,
– ustanove in organizacije na področju
obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti,
– ustanove in organizacije na področju
kulture, zdravja, medicine, izobraževanja in
usposabljanja, razvoja podeželja, turizma,
socialnih zadev, trga dela,
– zveze in nevladne organizacije na področju varstva narave, okolja, kulture, izobraževanja, socialnih zadev, razvoja podeželja, turizma, športa in prostega časa,
– ustanove in organizacije, ki predstavljajo gospodarske in socialne interese delodajalcev, zaposlenih, mest in/ali občin,
– raziskovalne ustanove,
– univerze, visoke in srednje šole,
– združenja in agencije,
– lokalne in regionalne razvojne organizacije,
– organizacije in ustanove za usposabljanje in izobraževanje.
7. Obdobje upravičenosti do sofinanciranja
Kot prvi možni začetek projekta šteje datum, ko Skupni tehnični sekretariat (STS)
potrdi prejem v celoti izpolnjenega osnutka
projekta, vendar ne pred 1. oktobrom 2007.
Potrditev je mogoča, če so pravilno izpolnjene vse rubrike prijavnice, ki se zahtevajo za
osnutek projekta in je ta predložen STS.
Če osnutek projekta ni predložen, se kot
prvi možni začetek projekta šteje datum prejema vloge.
Projekt se zaključi na dan, ko projektni
partnerji izvedejo zadnje plačilo. V vsakem
primeru pa morajo biti vsi projekti zaključeni
najkasneje do 31. marca 2015.
8. Upravičeni izdatki,
1) Izdatki za osebje,
2) izdatki za zunanje izvajalce,
3) investicije,
4) administrativni izdatki.
Podroben opis upravičenih izdatkov se
nahaja v poglavju št. 4.4 Navodil za prijavitelje.
9. Podpora pri razvoju projektov
V času trajanja javnega razpisa lahko
pošljete vprašanja po elektronski pošti na
naslednje naslove:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Skupni tehnični
sekretariat

Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, Oddelek za upravljanje čezmejnih
programov Maribor
Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor
Kontaktna oseba: Mojca Trafela
tel. + 386 (0)2 229 42 15
e-naslov: jts-si-at.svlr@gov.si
www.si-at.eu

Regionalna telesa (RT)

Slovenija
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, Oddelek za Cilj 3, IPA, INTERREG
III in PHARE
Kontaktna oseba: Mateja Vegič
tel. + 386 (0)2 229 42 32
e-naslov: mateja.vegic@gov.si
Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor
Kontaktna oseba: Duša Sodnik
tel. + 386 (0)1 478 37 67
e-naslov: dusa.sodnik@gov.si
Kotnikova 28, SI-1000 Ljubljana
Avstrija
R M B – Regionalmanagement Bgld GmbH
Marktstraße 3, Technologiezentrum Eisenstadt, A-7000
Eisenstadt
Kontaktna oseba: Harald Ladich
tel. +43 (0)26 82 704 2424
e-naslov: harald.ladich@rmb.co.at
Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abt. 16 – Landes- und Gemeindeentwicklung
Stempfergasse 7, A-8010 Graz
Kontaktna oseba: Johann Klug
tel. +43 (0)316 877 2170
e-naslov: johann.klug@stmk.gv.at
KWF Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds
Heuplatz 2, A-9020 Klagenfurt
Kontaktna oseba: Reinhard Schinner
tel. +43 (0)463 558 0023
e-naslov: schinner@kwf.at
za 2. prednostno nalogo v sodelovanju z
Amt der Kärntner Landesregierung, Abt. 20
– Landesplanung
Wulfengasse 13 – 15, A-9021 Klagenfurt
Kontaktna oseba: Armin Schabus
tel. + 43 (0)463 536 32023
e-naslov: armin.schabus@ktn.gv.at

Najbolj pogosta vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.
si-at.eu.
10. Predložitev vlog:
Vsak vodilni partner lahko odda več vlog.
Razpisna dokumentacija je potencialnim
prijaviteljem na voljo na spletnem naslovu:
www.si-at.eu.
Predložitev vlog poteka tekom celotnega
obdobja trajanja razpisa, oziroma dokler so
sredstva na voljo.
Vodilni partner mora predložiti vlogo
v enem tiskanem izvirniku in v elektronski
obliki. Izvod v elektronski obliki mora vsebovati vse dokumente (prijavnico in skenirane
priloge). Elektronska oblika vloge in tiskani
izvirnik morata biti identična.
Vloge je mogoče predložiti le na spodnji
naslov: Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Oddelek za upravljanje čezmejnih programov Maribor, Skupni tehnični sekretariat
Slovenija-Avstrija 2007–2013, Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor.
Na ovojnico je potrebno pripisati “OP
SI-AT 2007-2013 / Vloga”.
Prosimo vas, da ste pozorni na naslednje
datume:
Prvi rok za prejem vlog je 30. september
2008 do 16. ure na zgornji naslov.
Prejem vloge v zgoraj navedenem roku
pomeni zagotovilo, da bo Skupni nadzorni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
odbor (SNO) odločal o vlogi na načrtovani
seji.
Vsi nadaljnji roki za predložitev vlog bodo
objavljeni na spletni strani: www.si-at.eu.
11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno.
12. Izbira projektov: postopek izbire projektov bo potekal v dveh fazah:
12.1 Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti: po evidentiranju prejetih vlog Skupni tehnični sekretariat (STS)
v sodelovanju z regionalnimi telesi opravi
preverjanje administrativne ustreznosti in
upravičenosti. V primeru, da manjkajo dokumenti ali so potrebna pojasnila, se kontaktira
vodilnega partnerja.
12.2 Ocenjevanje kakovosti projektov na
podlagi meril za izbor projektov: SNO bo odločal o sofinanciranju projektov, ki bodo izpolnjevali vse pogoje v zvezi z administrativno
ustreznostjo in upravičenostjo ter bodo vsaj
delno ustrezali merilom, ki so navedeni na
listu za ocenjevanje kakovosti projekta.
13. Odobritev projektov
Končno odločitev o projektu sprejme SNO
Operativnega programa Slovenija-Avstrija
2007–2013.
SNO formalno odloči o odobritvi ali zavrnitvi projekta ter o višini prispevka iz ESRR.
14. Obvestilo o izboru projektov
V skladu z odločitvijo SNO bo organ upravljanja v 30 dneh po odločitvi SNO uradno
obvestil vodilnega partnerja o odobritvi/zavrnitvi vloge.
Uspešni prijavitelji bodo v tem dopisu prejeli tudi natančna navodila glede nadaljnjih
korakov za sklenitev pogodbe.
15. Spremembe javnega razpisa
V primeru sprememb javnega razpisa in
razpisne dokumentacije pred zaključkom javnega razpisa, bodo popravki objavljeni na
spletni strani: www.si-at.eu.
Spremembe tega javnega razpisa bodo
objavljene tudi v Uradnem listu RS.
Prijavitelji so dolžni upoštevati morebitne
spremembe javnega razpisa in razpisne dokumentacije, ki bodo objavljene na zgoraj
navedeni način.
16. Jezik
Javni razpis ter razpisna dokumentacija
sta objavljena v slovenskem, nemškem in
angleškem jeziku. V primeru neskladij med
objavljenimi različicami, se bo kot pripomoček za razumevanje uporabljala bilateralno
usklajena angleška različica.
Vloge je potrebno predložiti v slovenskem
in nemškem jeziku.
17. Druge določbe: rezultati tega javnega razpisa predstavljajo informacije javnega
značaja ter bodo, po podpisu pogodb o sofinanciranju z izbranimi vodilnimi partnerji,
objavljeni na spletni strani www.si-at.eu.
Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno
politiko
Ob-6432/08
Na podlagi 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev
v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS,
št. 24/06, 5/07 in 39/07), Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000
Ljubljana, objavlja
razpis
za kandidata (m/ž) za mladega
raziskovalca (MR) v letu 2008 pri
izbranem mentorju na naslednjem
raziskovalnem področju

1. Materiali v gradbeništvu – eno prosto
mesto pri naslednjem mentorju:
– doc. dr. Andraž Legat.
Mladi raziskovalec mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univ. dipl. fizik s povprečno študijsko
oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome)
najmanj 8 ter izpolnjuje pogoje za vpis na
podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva;
– ali ima zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa ustrezne smeri in
povprečno študijsko oceno vseh izpitov in
vaj (brez diplome) najmanj 8;
– znanje angleškega jezika;
– vozniški izpit B kat;
– starost do vključno 28 let (upošteva se
letnica rojstva 1980).
Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer
se za enega otroka upošteva eno leto – se
starostna meja dvigne nad 28 let, za čas
dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja
za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata oziroma odsotnost zaradi
služenja vojaškega roka.
Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so
pogodbo predčasno prekinili ali programa
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem
roku, ne morejo kandidirati na razpis.
Merila za ocenjevanje kandidatov so:
– povprečna študijska ocena vseh izpitov
in vaj (brez diplome);
– zaželjeno računalniško znanje (Mathematica, Matlab, C++ ...);
– sposobnost za delo na višini.
Prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec – Obrazec MR-2008;
– dokazilo o izobrazbi (dokazilo o diplomi);
– dokazilo o povprečni študijski oceni
vseh izpitov in vaj (brez diplome) – uradno
potrjen seznam vseh opravljenih izpitov in
vaj brez diplome, iz katerega je razvidna
povprečna študijska ocena (izračunana na
dve decimalki natančno);
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidna letnica rojstva;
– pisno izjavo kandidata, da se lahko
osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname, določene
s Pravilnikom o usposabljanju in financiranju
mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 24/06, št. 5/07 in št.
39/07) – Obrazec Izjava št. 2;
– pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev
– Obrazec Izjava št. 3.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
pogojev ter z obvezno navedbo mentorja,
pri katerem se želijo usposabljati, 15 dni
po objavi, s priporočeno pošto na naslov
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva
ulica 12, 1000 Ljubljana, z oznako »Razpis
za mladega raziskovalca za raziskovalno
področje – materiali v gradbeništvu«. Na
ovojnici mora biti navedeno ime in priimek
pošiljatelja.
Razpisna dokumentacija:
– celotno besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec (Obrazec MR/2008),
– izjava št. 1,
– izjava št. 2,
– izjava št. 3.
Razpisno dokumentacijo kandidati dobijo v kadrovski službi Zavoda za gradbe-
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ništvo Slovenije pri Zorici Sibinovski (tel.
01/28-04-274).
Izbor prijavljenih kandidatov bo opravil
Zavod za gradbeništvo Slovenije v soglasju
z izbranim mentorjem.
Delovno razmerje bo z izbranim mladim
raziskovalcem sklenjeno za določen čas: do
največ štiri leta in šest mesecev.
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Ob-6319/08
Lesna Žaga Mušenik d.o.o. Mušenik
7, Črna na Koroškem – v stečaju, objavlja
na podlagi sklepa stečajnega senata okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, opr. št.
St 18/2001, z dne 17. 6. 2008
javni razpis
Odreja se prodaja stečajnega dolžnika
Lesna Žaga Mušenik d.o.o. – v stečaju, Mušenik 7, Črna na Koroškem, kot pravne osebe, z javnim zbiranjem ponudb, in sicer:
I. Predmet prodaje:
– Predmet prodaje je Lesna Žaga Mušenik d.o.o. – v stečaju, Mušenik 7, Črna na
Koroškem, kot pravna oseba.
– Predmet prodaje niso kratkoročna sredstva stečajnega dolžnika kot pravne osebe.
– Izklicna cena za prodajo stečajnega dolžnika kot pravne osebe znaša
741.500,00 €.
Ponudniki naj pošljejo svoje ponudbe
v zaprti ovojnici v 15 dneh od objave tega
razpisa v časopisu (dan objave se ne šteje) na Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
z oznako: »St 18/2001 – Ponudba za odkup,
ne odpiraj!«
II. Pogoji prodaje
Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene.
Kratkoročna sredstva stečajnega dolžnika kot pravne osebe niso predmet prodaje.
Stečajni dolžnik 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
organa, 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. 03175-1000002793,
odprt pri SKB banki d.d., Ljubljana, s pripisom »Ponudba za odkup St 18/2001«.
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 8 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 8 dni od prejema
obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v celoti
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v skladu z določili pogodbe, vendar najkasneje v roku 30 dni, šteto od dneva podpisa
kupoprodajne pogodbe. 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.
Najugodnejši ponudnik pridobi predmet
prodaje šele po popolnem plačilu kupnine.
Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene in
če kupnine ne plača v navedenih rokih oziroma 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.
Davčne obveznosti, vse stroške v zvezi
s sklenitvijo prodajne pogodbe in druge stroške je dolžan poravnati kupec.
Vse informacije glede prodaje je možno
dobiti pri stečajnem upravitelju mag. Borisu Kastivniku, ki je dosegljiv na GSM št.
031/314-020.
Lesna Žaga Mušenik d.o.o.
Ob-6342/08
Javni razpis
8. Slovenski bienale ilustracije
Na podlagi statuta Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov – Sekcije ilustratorjev iz leta 1993, Zveza društev slovenskih
likovnih umetnikov – Sekcija ilustratorjev
v sodelovanju s Kulturnim in kongresnim
centrom Cankarjev dom razpisuje 8. Slovenski bienale ilustracije (knjiga podob...podoba
knjig), ki bo potekal v galeriji Cankarjev dom
od 19. 11. 2008 do 12. 2. 2009.
Pogoji sodelovanja
Na Slovenski bienale ilustracije so vabljeni člani Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, člani Društva oblikovalcev
Slovenije, založniške hiše in drugi ilustratorji
prek javnega razpisa in z neposrednim pošiljanjem prijavnic.
Avtorji morajo oddati štiri izvirna likovna
dela ene tematske celote, primernih za predstavitev, ki so bila objavljena v knjigi ali reviji
po letu 2003 ali dela pripravljena za projekt.
Prijavite lahko dela v kategorijo umetniške
ali poljudnoznanstvene ilustracije.
Dela (brez paspartujev) dostavite osebno
v Galerijo ZDSLU na Komenskega 8 v Ljubljani, kjer lahko predčasno dvignete tudi
prijavne obrazce, vsak delavnik od 21. 7.
2008 do 16. 9. 2008 med 12. in 16. uro. Prijavni obrazci so dostopni tudi na spletnem
portalu Cankarjevega doma www.cd-cc.si
(Razstave\8 SBI).
Vsako likovno delo mora imeti na hrbtni
strani nalepko (priložene na posebnem listu)
oštevilčeno od ena do štiri. Avtor mora poslati tudi lastnoročno podpisano prijavo za
razstavo. V primeru, ko so prijavljena dela
že izdana v knjižni obliki, vas prosimo, da
knjigo priložite.
Vsa dela, ki bodo ustrezala pogojem
sodelovanja bo pregledala petčlanska strokovna žirija. Žirijo, ki jo določi kustos Cankarjevega doma v sodelovanju z IO Sekcije
ilustratorjev ZDSLU. Žirija bo izbrala razstavljalce po merilu umetniške kvalitete del.
Žirija si pridružuje pravico, da določi število
razstavljenih ilustracij glede na prostorske
omejitve. Avtorji, ki razstavljajo dovoljujejo,
da se njihova dela reproducirajo v razstavnem katalogu in v spremljajočem materia-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
lu (plakat, vabilo, razglednice) ter uporaba
reprodukcij in fotolitov sodelujočih ilustracij
v reklamne namene bienala in za pridobivanje sponzorjev, kar potrjujejo s podpisom na
prijavnem listu.
Avtorji, ki ne bodo izbrani za sodelovanje
na razstavi, bodo o tem obveščeni po končanem delu žirije. Svoja dela avtorji dvignejo
osebno v Galeriji ZDSLU na Komenskega 8
v Ljubljani in sicer:
– avtorji, ki ne bodo izbrani od 1. 12.
2008 do 14. 12. 2008,
– sodelujoči avtorji pa od 2. 3. 2009 do
16. 3. 2009.
Strokovna žirija podeli nagrade za knjižno ilustracijo za 2008: nagrado Hinka
Smrekarja, plaketo Hinka Smrekarja (2),
priznanje Hinka Smrekarja (3), nagrado za
življenjsko delo in nagrade sponzorjev oziroma druge pohvale (če se žirija za podelitev odloči).
Pravila Slovenskega bienala ilustracije
Programski okvir Slovenskega bienala
ilustracije je seznanjanje strokovne javnosti
in ljubiteljev ilustracije z najnovejšimi likovnimi dosežki na tem področju in promocijo
le-teh med založniki. Termin razstave se
pokriva s terminom razstave Slovenskega
knjižnega sejma.
Kot hommage začetnikom slovenske ilustracije je v delu razstave predstavljen tudi
pomemben likovni umetnik. V spremljevalnem programu bodo razstavljeni dosedanji
prejemniki Velike nagrade najpomembnejše
mednarodne razstave knjižne ilustracije Bienale ilustracije Bratislava – BIB.
Slovenski bienale ilustracije zagotavlja
možnosti za nadaljnji razvoj naše, po kvaliteti tudi v tujini priznane ilustracije, ter kontinuiteto njene prisotnosti v mednarodnem
prostoru.
Zveza društev
slovenskih likovnih umetnikov
Št. 15
Ob-6418/08
Izvršni odbor Društva restavratorjev
Slovenije, na podlagi 6. člena Statuta DRS
in Pravilnika o podelitvi nagrad in priznanj
Mirka Šubica ter častnih članstev v DRS,
objavlja
razpis
za nagrado Mirka Šubica, priznanja
Mirka Šubica in častno članstvo
v Društvu restavratorjev Slovenije
Kandidate za nagrado, priznanja in častno članstvo v DRS lahko predlagajo strokovne organizacije in društva, ki opravljajo
strokovne naloge koservatorstva-restavratorstva oziroma varstva kulturne dediščine,
posamezniki delujoči na področju konservatorstva-restavratorstva ter člani DRS.
Nagrado Mirka Šubica prejmejo konservatorji-restavratorji, člani DRS ali na področju konservatorstva-restavratorstva aktivni
posamezniki za izjemne dosežke – življenjsko delo v konservatorsko-restavratorski
stroki.
Priznanje Mirka Šubica prejmejo konservatorji-restavratorji, člani DRS ali na področju konservatorstva-restavratorstva aktivni
posamezniki oziroma skupine za enkratne
izjemne dosežke in prispevke pri ohranjanju kulturne dediščine ter predstavljanju in
popularizaciji konservatorsko-restavratorske
stroke v Sloveniji in v tujini.
Častno članstvo v DRS se podeli članom
DRS, ki so s svojim delom izjemno prispevali k razvoju in uveljavitvi DRS.

Predlogi morajo biti pisni in morajo poleg
podatkov o kandidatu vsebovati utemeljitev
z ustrezno dokumentacijo (npr. izpis bibliografskih enot iz Cobissa, katalog del, video
posnetke, fotografije in drugo).
Predloge sprejemamo 60 dni po objavi
na naslov: Društvo restavratorjev Slovenije,
Komisija za nagrade, Poljanska 40, 1000
Ljubljana, s pripisom Ne odpiraj.
Izvršilni odbor
Društva restavratorjev Slovenije
mag. Gojka Pajagič Bregar,
predsednica DRS
Ob-6443/08
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. na
podlagi 24. člena Akta o ustanovitvi družbe
SENG d.o.o. Nova Gorica, objavljajo
razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo
hidromehanske opreme HE Doblar
I – Jez Podselo
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica.
2. Predmet naročila: rekonstrukcija hidromehanske opreme HE Doblar I – Jez
Podselo.
3. Kraj dobave in izvedbe del: Jez Podselo.
4. Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti: dobava opreme, montažno-demontažna dela
in manjši gradbeni posegi. Dela se oddajo
v celoti.
5. Datum dobave in izvedbe: po terminskem planu v razpisni dokumentaciji.
6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: na sedežu družbe, pri
Petru Drusanyju, tel. 05/339-63-56, faks
05/339-63-15 ali pri Miranu Komelu, tel.
05/339-64-90, faks 05/339-64-88, v roku 14
dni od objave.
7. Dvig je možen le ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila
o plačilu razpisne dokumentacije.
8. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 500 EUR (v ceni je
vključen DDV) je potrebno vplačati na TRR
04750-0000545385 pri Novi KBM d.d.
9. Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do 12. 9. 2008 do 12. ure.
10. Naslov, kamor je treba predložiti ponudbo: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.,
Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 9. 2008 ob 13. uri na sedežu družbe Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
12. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 3% ponudbene vrednost
z DDV.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji.
14. Merila za ocenjevanje ponudb po
razpisni dokumentaciji,
– tehnična merila,
– komercialna merila.
15. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji.
16. Ogled lokacije: 2. 9. 2008 ob 10. uri,
ob predhodni najavi najmanj 7 dni pred predlaganim datumom ogleda.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
Ob-6451/08
Ustanova Fundacija Benko razpisuje
v skladu s Pravilnikom o kriterijih in postopkih za podeljevanje štipendij in drugih sredstev, štipendije v višini 18.000 €.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pogoji za pridobitev: učenci, dijaki, študentje in podiplomci, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe in s svojim delom
prispevajo k razvoju Prekmurja in širjenju
protestantske etike.
Kandidati so dolžni predložiti:
– naslov prosilca s kratkim življenjepisom (razvidno mora biti stalno bivališče in
status prosilca),
– kratka predstavitev dela s katerim želi
prispevati k razvoju Prekmurja in širjenju
protestantske etike,
– potrdilo o šolanju oziroma potrdilo
o vpisu,
– dokazilo o že opravljenih šolskih, zunajšolskih oziroma študijskih obveznostih,
– terminski plan izobraževanja,
– reference dosedanjega dela (COBIS
izpis ali druga dokazila), odločbo o dohodnini, morebitni že dodeljeni štipendiji in potrdilo o premoženjskem stanju družinskih
članov oziroma prosilca, če je že davčni
zavezanec.
Na podlagi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo komisija za podeljevanje
štipendij določila štipendiste, ki bodo obveščeni do 15. 9. 2008.
Ustanova Fundacija Benko
Št. 030-3/2006
Ob-6320/08
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja (v nadaljevanju: pravilnik) v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko
obdobje 2007–2013, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 72/07, 76/07 in 63/08, sprejetega
Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj
Gradec za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 122/07
z dne 28. 12. 2007), Odloka o zaključnem
računu Mestne občine Slovenj Gradec za
leto 2007 (Ur. l. RS, št. 63/08) objavlja Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju:
občina)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Slovenj
Gradec v letu 2008
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni
občini Slovenj Gradec v letu 2008.
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za skupinske izjeme
31.000,00 EUR in za pomoči po pravilu de
minimis 17.900,00 EUR. Kolikor sredstva
na posamezni proračunski postavki ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci: upravičenci po tem razpisu
so navedeni pri vsakem namenu razpisa.
Splošne finančne določbe:
1. Sofinanciranje ureditvenih načrtov za:
hleve – prosta reja, urejanje pašnikov, naložbe v travniške sadovnjake, agromelioracije in ureditev poti, sofinanciranje tehnične
pomoči, ki se bo izvajala v letu 2008 in bo
predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev na področju kmetijstva je lahko začeta
pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma
odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev,
vendar so upravičeni stroški po tem razpisu
le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta do zaključka razpisnega
postopka.

2. Dokazila/plačani računi za izvedene
investicije, ki jih upravičenec priloži skupaj
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Sofinanciranje tehnične pomoči, na
podlagi priloženega programa.
4. Za pomoči dodeljene po pravilu de
minimis; sofinanciranje tehnične podpore
v gozdarstvu in pokrivanje operativnih stroškov transporta pa se upoštevajo upravičeni
stroški od 1. 1. 2008 do zaključka razpisnega postopka.
III. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
A) Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Cilji ukrepa:
– ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
– boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
A1. Sofinanciranje ureditvenih načrtov za
hleve – prosta reja:
– višina razpisanih sredstev: 4.300,00
EUR.
Sofinancirajo se: ureditveni načrti za hleve proste reje (prednost imajo kmetije vključene v SKOP in KOP-EK in REJ).
Upravičeni stroški: splošni stroški, povezani s pripravo in izdelavo dokumentacije
– idejnih projektov – skic zasnove hleva,
ki je podlaga za izdelavo projektne dokumentacije (honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študije za izvedljivost,
nakup patentov in licenc …)
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z OMD, oziroma največ 600 EUR.
– Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (A – primar, B1- primar
in C – primar),
– kopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2008 – Ureditveni načrti«.
A2. Urejanje pašnikov
– višina razpisanih sredstev: 7.900,00
EUR.
Sofinancirajo se naložbe v obnovo in postavitev pašnikov.
Upravičeni stroški: stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov,
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stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, pašni aparat …
– Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z OMD, oziroma največ 600 EUR.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (A – primar, B1- primar
in C – primar),
– kopijo zbirne vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika ali ortofoto posnetek z označeno površino pašnika,
– fotokopijo dokazila o lastništvu za parcele, kjer bo postavljena pašna ograja, oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj
petletno obdobje in dovoljenje lastnika zemljišča.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2008 – Urejanje pašnikov«.
A3. Naložbe v travniške sadovnjake
– višina razpisanih sredstev: 2.000,00
EUR.
Sofinancirajo se stroški nakupa večletnih
sadik visokodebelnih dreves.
Upravičeni stroški: nakup dvoletnih rastlin za ekstenzivni trajni nasad.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z OMD, oziroma do
15 sadik.
– Upravičenci:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo
sedež na območju Mestne občine Slovenj
Gradec, in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji (pooblastilo mora vsebovati ime in
priimek, naslov, KMG-MID, davčno številko
in podpis).
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (A – primar, B1- primar
in C – primar),
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja – fotokopijo obrazca A,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga
na javni razpis Kmetijstvo 2008 – Oživljanje
travniških sadovnjakov«.
A4. Agromelioracije in ureditev poti
– višina razpisanih sredstev: 3.900,00
EUR.
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Sofinancirajo se stroški izvedbe agromelioracijskih del, in ureditev dostopov (poljske
poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na
kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški: stroški izvedbe del,
razen drenažna dela in material za drenažo,
oprema za namakanje in namakalna dela,
razen če taka naložba vodi k zmanjševanju
prejšnje porabe vode za najmanj 25%.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z OMD, oziroma največ 600 EUR.
– Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (A – primar, B1- primar
in C – primar),
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– kopijo katastrskega načrta ali ortofoto
posnetek z označeno površino predvidenih
agromelioracij,
– program del, ki ga pripravi KGZS Celje,
izpostava Slovenj Gradec.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov GERK ID 1100-njive,
vrtovi; GERK ID 1130-začasni travniki ali
– 2 ha travnikov in ekstenzivnih sadovnjakov GERK ID 1222-ekstenzivni sadovnjaki; GERK ID 1300-trajni travniki (če je
katastrska kultura travnik) ali
– 4 ha pašnikov GERK ID 1300-trajni
travniki (če je katastrska kultura pašnik);
GERK ID 1330-gorski pašniki ali
– 8 ha gozdov GERK ID 200-gozd
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov, vinogradov, hmeljišč GERK ID 1160-hmeljišča,
GERK ID 1211-vinogradi, GERK ID 1221-intenzivni sadovnjaki, GERK ID 1240-ostali
trajni nasadi
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– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah GERK ID- 1190-rastlinjaki, GERK ID 1180-trajne rastline na
njivah.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2008 – Agromelioracije in ureditev poti«.
B) Sofinanciranje tehnične podpore
v kmetijstvu
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo
učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter
prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti
preživetja.
B1. Sofinanciranje strokovnih društev:
– višina razpisanih sredstev: 4.000,00
EUR.
B2. Sofinanciranje – kmetijstvo splošno:
– višina razpisanih sredstev: 7.000,00
EUR.
B3. Sofinanciranje – izobraževanje na
področju živinoreje,
– višina razpisanih sredstev: 1.900,00
EUR.
Mestna občina Slovenj Gradec z izvajalci
sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh
ter način izvedbe plačil.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni
program dela oziroma dokazila, zahtevana
z javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov
za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje
storitve.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije …):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– materialni stroški,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,

– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
(neposredno plačilo kmetu ali članu družine
ni dovoljeno),
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične
pomoči na področju kmetijstva na območju
Mestne občine Slovenj Gradec in registrirana stanovska (društva) in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
Mestne občine Slovenj Gradec.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (A – primar, B2 – primar in
C – primar),
– predračune oziroma druga ustrezna
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …).
Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako (odvisno za kateri
ukrep se vlagatelj prijavlja)
B1. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
Kmetijstvo 2008 – Sofinanciranje strokovnih
društev«.
B2. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
Kmetijstvo 2008 Sofinanciranje – kmetijstvo
splošno«.
B3. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
Kmetijstvo 2008 Sofinanciranje – izobraževanje na področju živinoreje«.
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
C) Sofinanciranje naložb za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetijah
C1. Sofinanciranje tehnične podpore
v gozdarstvu
– višina razpisanih sredstev: 5.100,00
EUR.
Sofinancirajo se programi izobraževanja,
usposabljanja in informiranja za področje
gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na
področju gozdarstva oziroma skupine pro
izvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj).
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Upravičeni stroški:
Usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom s področja gozdarstva.
Stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (prostor, predavatelji, oglaševanje), stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne
spadajo med trajne ali občasne dejavnosti
niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
Predstavitev produktov na javnih predstavitvah (sejmi, licitacije, razstave ...):
stroški udeležbe in potni stroški, najemnine razstavnih prostorov, materialni stroški,
simbolične nagrade podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in
zmagovalca, stroški publikacij ocenjevanja
izdelkov.
Širjenje znanstvenih dognanj (prikazi in
demostracijski poskusi, delavnice in predavanja za širšo javnost): potni stroški, stroški prevozov, najemnine, materialni stroški
priprave.
Promocija: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in
priprave spletnih strani.
Sofinancira se do 100% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali
članu družine ni dovoljeno).
Upravičenci: izvajalci so subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov podpore in bodo izbrani na podlagi javnega razpisa (organizacije, ki so registrirane za
izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči
na področju gozdarstva, delujejo na območju
Mestne občine Slovenj Gradec in registrirana
stanovska (društva) in interesna združenja
ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva,
gozdarstva in prehrane na območju Mestne
občine Slovenj Gradec). Izvajalec je dolžan
po zaključenem usposabljanju naročniku
– občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali
svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci (končni prejemniki) morajo
biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev
ali morajo biti njihovi družinski člani.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu (A – de minimis, B – de minimis in
C – de minimis),
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2008 do
zaključka razpisa,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …).
Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2008 – Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu«.
D) Pokrivanje operativnih stroškov transporta:
– višina razpisanih sredstev: 12.800,00
EUR.
Sofinancirajo se stroški transporta na
odročnih območjih Mestne občine Slovenj
Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli, način
izvedbe plačil.

Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti transporta,
– predložiti mora seznam lokalnih, odročnih prog z navedbo razdalj in številom
prevozov letno,
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Podpore se ne dodelijo za financiranje
prevoza na rednih, lažje dostopnih progah.
Sofinancira se do 100% upravičenih stroškov za prevoz.
Upravičenci so:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti transporta.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Pokrivanje operativnih stroškov transporta
(A – de minimis, B – de minimis in C – de
minimis),
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti
transporta,
– seznam lokalnih, odročnih prog, (mreža) organiziranega transporta na odročnih
območji z navedbo razdalj in številom prevozov letno,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2008 do
zaključka razpisa.
Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2008 – pokrivanje operativnih stroškov transporta«.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost (po pravilu
de minimis), ki se bo izvajala v letu 2008 in
bo predmet prijave na ta razpis je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar pa se mora smiselno zaključiti
do 30. novembra 2008 (npr. zaključena ena
izmed faz investicije na kmetiji, zaključeno
izobraževanje …), upravičenci pa morajo
v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno izvedena
dela izstaviti najkasneje do datuma navedenega v upravnem aktu, skupaj z zahtevkom
za izplačilo sredstev. Za pomoči dodeljene
po uredbi za skup. izjeme pa velja pravilo iz
II. poglavja, točka 1.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec osebno v sprejemni pisarni
– vložišču občine do vključno 14. 8. 2008
(velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis Kmetijstvo 2008 (ter
ukrep na katerega se vlagatelj prijavlja)«.
V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog,
mora biti vsaka vloga poslana v posebni
ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije,
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– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
župan občine. Komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2008,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Do višine porabe sredstev imajo prednost
vlagatelji, ki sredstev za ta ukrep v preteklosti še niso prejeli. Kolikor sredstva ne
bodo izkoriščena, pa bodo sredstva dodeljena tudi vlagateljem, ki so v prejšnjih letih
sredstva za ta namen že prejeli.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije …),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Odpiranje vlog bo najkasneje do 21. 8. 2008.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove
k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 8 dni
od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelj
v predpisanem roku ne dopolni, se zavrže,
neustrezno dopolnjene pa zavrne.
Na podlagi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Mestna občina Slovenj
Gradec v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi
sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih
sredstev. Mestna občina Slovenj Gradec bo
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
VII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni stran
Mestna občina Slovenj Gradec: http://www.
slovenjgradec.si ali pa jo v tem roku zainteresirani brezplačno dvignejo vsak delovni
dan na Mestni občini Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po tel. 02/88-121-24 ali osebno pri
Marijanu Klemencu ali na elektronskem naslovu: marijan.klemenc@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
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Št. 41001-39/2008
Ob-6321/08
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti
v Mestni občini Maribor (MUV, št. 17/07) in
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor
za leto 2008 (MUV, št. 4/08)
razpis
za sofinanciranje zagona podjetja
v institucijah inovativnega okolja
v Mestni občini Maribor za leto 2008
I. Predmet: predmet razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev podjetjem
skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de
minimis v primeru zagona podjetja v institucijah inovativnega okolja (tehnološki parki,
podjetniški inkubatorji, univerzitetni inkubatorji).
II. Upravičenci in pogoji
Upravičenci do pomoči so inovativna podjetja, ki še niso registrirana več kot
12 mesecev do dneva prijave na ta razpis.
Inovativno podjetje je tisto, ki razvija pro
izvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trgov in se
osredotoča na reševanje problemov kupcev.
Za podjetje se šteje: samostojni podjetnik
posameznik, majhno podjetje (zaposluje
manj kot 50 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 mio EUR), srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250
oseb ter letni promet ne presega 50 mio
EUR in/ali bilančna vsota ne presega 43 mio
EUR). Podjetja morajo imeti poslovni sedež
na območju občine in morajo biti vključena
v subjekte inovativnega okolja.
Za subjekte inovativnega okolja se za
potrebe tega razpisa štejejo tisti subjekti, ki
so vpisani v evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi Javna agencija RS za
podjetništvo in tuje investicije.
III. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po tem razpisu so:
stroški zaščite intelektualne lastnine (zaščita
patenta, lastne blagovne znamke), stroški
izdelave prototipa, stroški razvoja novega
proizvoda in/ali storitve, stroški raziskave
tržišča, stroški specializirane opreme, ki je
potrebna za razvoj novega proizvoda in/ali
storitve ter stroški dela zaposlenih oseb.
Upoštevali se bodo tisti upravičeni stroški, ki so nastali na območju Republike Slovenije (to ne velja za upravičene stroške
zaščite intelektualne lastnine in upravičenih
stroškov nabave specializirane opreme), in
sicer v obdobju od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008
brez DDV in ki jih podjetja niso uveljavljala
na drugih razpisih.
Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj 12 mesecev za polni delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden. Ustanovitelji oziroma soustanovitelji gospodarskih
družb lahko uveljavljajo stroške zaposlitve
tudi zase, če izpolnjujejo tudi vse druge pogoje glede zaposlitve delavca. Samostojni
podjetniki lahko uveljavljajo povrnitev plačila
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in prispevke za socialno varnost
v višini dejanskega plačila. Maksimalna višina finančnih sredstev, ki jih lahko pridobi
posamezni upravičenec iz naslova stroškov
dela znaša 10 minimalnih mesečnih plač za
eno osebo.
Prijava na razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve ali sofinanciranje stroškov prve zaposlitve brezposelne osebe
z visoko/univerzitetno izobrazbo v letu 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
oziroma pridobitev sredstev po navedenih
razpisih v letu 2007 izključuje možnost uveljavljanja sredstev za zaposlitev oziroma
uveljavljanja prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje in prispevkov za socialno varnost za samostojne podjetnike po
tem razpisu.
IV. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2008 na proračunski postavki 721010 Razvojni ukrepi s področja gospodarstva v skupni višini
95.977 EUR.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva v višini do 100% upravičenih stroškov.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.
Če sredstva ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale razpise, ki so
namenjeni pospeševanju podjetništva v občini.
V. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 1. 9. 2008.
Pravočasno prispela vloga je tista, ki je
osebno oddana na sedežu Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka 15 do vključno 1. septembra 2008 do
15. ure oziroma poslana po pošti s poštnim
žigom do vključno 1. septembra 2008.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis zagon
podjetja, številka 41001-39/2008« dostaviti
na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za
gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Na hrbtni strani mora biti napisan naziv poslovnega subjekta ter poslovni sedež.
Vloge bo komisija odprla po zaključku
razpisa do 8. 9. 2008. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki
ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo oddane po
1. 9. 2008, se kot prepozne zavržejo. O vlogah bo komisija odločila do 20. 10. 2008.
O končnem izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 15. 11. 2008.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka 15, pritličje ali v sobi številka 223, drugo nadstropje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.
maribor.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličite Bredo Kolarič, tel.
22-01-382 ali pišete na elektronski naslov
breda.kolaric@maribor.si z navedbo »razpis
zagon podjetja«.
Mestna občina Maribor
Št. 354-51/2007-9
Ob-6322/08
Javni razpis za podelitev koncesije za
opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana, se
izvaja na podlagi:
– Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO
in 127/06 – ZJZP),
– Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2),

– Statuta Občine Sežana (Uradni list RS,
št. 117/07),
– Odloka o lokalnih gospodarskih javnih
službah v Občini Sežana (Uradni list RS, št.
73/98, 102/00, 59/07 in 125/07),
– Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave,
postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne
razsvetljave v Občini Sežana (Uradni list
RS, št. 36/08),
– Zakona o javno-zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06),
– Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2 in spremembe
126/07, ZUP-E),
– skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področja gospodarskih javnih
služb, ki so predmet javnega razpisa.
Povabilo k oddaji prijave
1. Povabilo k oddaji prijave:
Na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana, naročnik/koncedent: Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana, tel. 05/731-01-00,
telefaks 05/731-01-23, matična številka:
5884047000, ID za DDV: SI66378443, transakcijski račun: 01311-0100005909, vabi
prijavitelje/koncesionarje, da v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije podajo
prijavo za podelitev koncesije za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe dobave,
postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne
razsvetljave v Občini Sežana.
2. Prijavitelj/koncesionar: prijavitelj/kon
cesionar je lahko pravna ali fizična oseba
(samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje za opravljanje razpisane gospodarske javne službe v Občini Sežana.
V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati,
da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo
(sposobnost) določene z Zakonom o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; spremembe Uradni list RS, št. 16/08; v nadaljevanju: ZJN-2), ki so navedene v razpisni
dokumentaciji, ob tem, da mora prijavitelj
priložiti prijavi dokumente zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj
tudi več oseb – skupna prijava, ki morajo
prijavi priložiti pravni akt, iz katerega izhajajo
medsebojna razmerja med več osebami in
njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za
koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo koncedent sklenil
koncesijsko pogodbo.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo
(prijavo). V primeru skupne prijave sme biti
ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
Naročnik/koncedent bo izbral za opravljanje razpisane lokalne gospodarske javne
službe prijavo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z upravno odločbo izdano
v skladu s četrtim odstavkom 33. člena Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve,
vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 36/08)
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in 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in
spremembe).
Izbrani prijavitelj/koncesionar bo imel
izključno pravico opravljanja gospodarske
javne službe na celotnem območju Občine
Sežana. Koncesijska pogodba bo sklenjena
za določen čas 10 let od dneva sklenitve
koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje
začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Izbrani koncesionar bo moral začeti
z izvajanjem koncesije najpozneje v 60 dneh
po sklenitvi koncesijske pogodbe. Trajanje
koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj
iz razlogov določenih z zakonom.
Natančnejši opis predmeta javnega razpisa, pogoji za podelitev koncesije in izvajanje koncesije so navedene v razpisni
dokumentaciji.
Prijave morajo biti pripravljene v skladu
z določili razpisne dokumentacije.
Javni razpis za podelitev koncesije za
opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana
s celotno razpisno dokumentacijo je objavljen tudi na spletnih straneh Občine Sežana in na portalu www.enarocanje.si.
Občina Sežana
Ob-6323/08
Na podlagi 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) ter sklepa Občinskega sveta Občine Metlika, št.
478-40/08 z dne 3. 7. 2008, Občina Metlika,
Mestni trg 24, 8330 Metlika, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
Predmet prodaje:
Predmet prodaje so nezazidana stavbna
zemljišča, in sicer:
a) parc. št. 4010/176 travnik v izmeri
1137 m², vlož. št. 2969 k.o. Metlika,
b) parc. št. 4010/177 travnik v izmeri
1.502 m², vlož. št.. 2969 k.o. Metlika,
c) parc. št. 4010/178 travnik v izmeri
2.081 m², vlož. št. 2969 k.o. Metlika.
Zemljišča se prodajajo posamično. Zemljišča niso komunalno opremljena.
Do nepremičnin, ki so predmet prodaje
ni urejenega dostopa po javni poti – do njih
vodi le poljska pot, ki pa je zaraščena in
neprehodna.
Zemljišča se nahajajo v območju poselitve, ki se ureja po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja mesta
Metlika M-5 (Uradni list RS, št. 63/98).
Izklicna cena:
a) Izhodiščna (najnižja) cena za
zgoraj navedene nepremičnine znaša
23,79 EUR/m2.
b) V ceni ni zajet DDV po predpisani
stopnji 20%, ki se prišteje k pogodbeni ceni
(ceni izbranega ponudnika) in ga prav tako
plača kupec.
Razpisni pogoji:
a) Ponudnik je lahko pravna ali fizična
oseba s sedežem/državljanstvom v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije.
b) Celotno kupnino vključno z DDV-jem
je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku
8 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Kolikor kupec ne poravna kupni-

ne na določen način in v določenem roku, se
šteje kupoprodajna pogodba za razdrto.
c) Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
zemljišč je 15 dni po odločitvi komisije o izboru najugodnejšega ponudnika. V primeru,
da izbrani ponudnik v tem roku ne sklene
pogodbe, prodajalec zadrži varščino.
d) Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno-kupljeno«, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
e) Notarske stroške, DDV ter stroške izvedbe vpisa v zemljiško knjigo plača izbrani
ponudnik – kupec.
f) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
g) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Metlika,
Mestni trg 24, 8330 Metlika ali oddajo na
vložišču Občine Metlika, v zapečateni ovojnici z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«, najkasneje do 31. 7.
2008 do 12.ure. Upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo do roka prispele oziroma
dostavljene na prodajalčev naslov.
h) Zainteresirani ponudnik mora plačati
varščino za resnost ponudbe v višini 10% od
izklicne cene. Varščino je potrebno plačati na
TRR Občine Metlika, št. 01273-0100016016,
sklic: 00 75728-7141998-49002008 odprt pri
Banki Slovenije, najkasneje do 31. 7. 2008.
Kopijo potrdila o plačani varščini mora ponudnik priložiti ponudbi, saj bo občina upoštevala le ponudbo z dokazilom o plačani
varščini. Le-ta se bo izbranemu ponudniku
vštela v kupnino, neizbranim ponudnikom
pa se bo nerevalorizirana in neobrestovana
varščina vrnila najkasneje v roku 30 dni po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.
i) Ponudniki bodo o izboru pisno obveščeni.
j) Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo
z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklenil prodajno pogodbo.
k) Občinski svet ali komisija za razpolaganje z občinskim premoženjem, slednja
s soglasjem županje, lahko ustavijo začeti
postopek do sklenitve pravnega posla.
l) S pogodbenim določilom se ponudnika,
s katerim bo sklenjena kupoprodajna pogodba zaveže, da bo v primeru nadaljnje prodaje nepremičnin, le-te najprej ponudil v odkup
Občini Metlika pod enakimi pogoji kot jih je
sam pridobil na podlagi te pogodbe.
Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika, točen naslov, davčno številko, matično
številko oziroma EMŠO, številko bančnega
računa ponudnika;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene;
– izjavo, da ponudnik sprejema razpisne
pogoje z lastnoročnim podpisom ponudnika;
– pri pravni osebi ime in telefonsko številko osebe, ki je pooblaščena za tolmačenje
ponudbe.
Ponudbi je treba predložiti:
– dokazilo o plačilu varščine
– za fizične osebe potrdilo o državljanstvu, za samostojne podjetnike priglasitveni
list, za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– dokazila o finančnem stanju ponudnika
(za gospodarske družbe BON-1 in BON-2;
za samostojne podjetnike BON-1/SP in potrdilo o plačanih prispevkih in davkih), ki ne
sme biti starejše od 30 dni.
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Odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika ob opravila komisija, ki bo po
zaključku postopka predlagala županji izbor
najugodnejšega ponudnika.
Prepozno prispelih pisnih ponudb komisija ne bo obravnavala v postopku za izbor
najugodnejšega ponudnika. Ponudbo, ki bo
vsebovala nižjo ceno od izklicne, komisija
ne bo obravnavala. V primeru, da ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo, komisija pozove ponudnika k dopolnitvi ponudbe. Rok za
dopolnitev te ponudbe je 5 dni od prejema
poziva za dopolnitev.
Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetih prodaje osebno na sedežu Občine Metlika, Mestni
trg 24, Metlika ali po tel.07/36-37-401 (kontaktna oseba Jasna Pečnik).
Občina Metlika
Št. 414-07/08-3
Ob-6346/08
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 12.
člena Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči na področju kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice (Uradni list
RS, št. 104/07) in 30. člena Statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99,
2/01, 69/02 in 28/03) objavlja Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice
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 ter živali v letu 2008.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša: 13.000 EUR.
III. Upravičenci in osnovni pogoji
Upravičenci oziroma končni koristniki
učinka dodeljene pomoči so zavarovanci
– kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo kriterijem za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št.
70/2001, nosilci s stalnim prebivališčem
oziroma pravne osebe s sedežem v Občini
Moravske Toplice, ki so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ter z zavarovalnico sklenejo zavarovalno polico s področja
upravičenih stroškov v letu 2008.
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 ter živali, skladno z nacionalnim
predpisom o sofinanciranju zavarovalnih
premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje
za zavarovalno leto 2008.
V. Višina sofinanciranja
Za zavarovanje posevkov in plodov pred
naravnimi nesrečami: višina sofinanciranja
zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, znaša
do 10% obračunane zavarovalne premije.
Za zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni: občinski sofinancirani delež znaša razliko največ do 50
odstotkov upravičenih stroškov obračunane
zavarovalne premije s pripadajočim davkom
od prometa zavarovalnih poslov.
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VI. Splošni pogoji
Podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju med Občino Moravske Toplice 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 na Občinski upravi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice in na spletni strani
www.moravske-toplice.si, kjer je objavljen
tudi razpis.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak delovni dan od 8. do
14. ure na Občinski upravi Občine Moravske
Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice ali na tel. 02/538-15-12, kontaktna oseba
je Majda Lipič Prosič.
VIII. Rok in način vložitve vloge
Ne glede na način dostave morajo vloge
na razpis prispeti najkasneje do 10. 9. 2008
do 12. ure.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni občine.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem
ovitku, ovitek pa mora biti označen z oznako
»Ne odpiraj – vloga« s pripisom »Državne
pomoči – sofinanciranje plačila zavarovalnih premij«.
IX. Obravnava vloge
Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija
in bo naslednji delovni dan po zaključku
javnega razpisa.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Na
podlagi ocene vlog pripravi predlog prejema
finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči tajnik občine s sklepom.
O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku petnajst dni po odločitvi. 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 sklepa
o dodelitvi sredstev na naslov Občine Moravske Toplice v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je
dokončna. Prepozno vložena pritožba se
zavrže.
X. Nenamenska poraba sredstev: v primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi
neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na
predlog pristojnega občinskega upravnega
organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila dalje.
Občina Moravske Toplice
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Št. 602-11/2008-9
Ob-6368/08
Na podlagi 2. člena Odloka o koncesiji
za izvajanje programa predšolske vzgoje
in varstva (Uradni list RS, št. 70/08) Občina
Log - Dragomer objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
podelitev koncesije za izvajanje programa
predšolske vzgoje in varstva, sprejetega za
javne vrtce, za otroke prve starostne skupine na območju Občine Log - Dragomer.
2. Občina Log - Dragomer bo koncesijo
podelila javnemu vrtcu ali zasebniku (če se
organizira vzgojno-varstvena družina), zasebnemu vrtcu ali drugi pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno
veljavnih programov, kot so:
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
– da ima veljavno dovoljenje Ministrstva
za šolstvo in šport Republike Slovenije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje – da ima odločbo MŠŠ
o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih
programov vzgoje in izobraževanja,
– da razpolaga z ustreznimi strokovnimi
delavci, ki imajo predpisano izobrazbo ter
ustreznimi poslovnimi prostori ter opremo, ki
ustrezajo normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca,
– da bo izvajal izključno javno veljaven
program za predšolske otroke, ki ga sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje – dokazilo: pozitivno
mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– da ima poslovni načrt in letni delovni
načrt,
– da bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela
uporabnikov,
– da ima izdano publikacijo za starše,
s katero predstavi program, ki ga izvaja ter
vsebine in metode dela,
– da bo opravljal dejavnost za ceno programa, ki jo potrdi občinski svet.
3. Obseg koncesije: koncesija se bo podelila za 1 oddelek prve starostne skupine.
4. Trajanje koncesije: koncesija se bo
podelila za določen čas 10 let, s pričetkom
izvajanja programa s 1. 11. 2008 in naprej.
5. Ugotavljanje usposobljenosti kandidata: prijavi morajo biti priloženi vsi izpolnjeni
obrazci in vsa zahtevana dokazila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Merila za izbor (ocenitev ponudbe):
– cena vrtca,
– lokacija vrtca,
– rok pričetka izvajanja javne službe.
Cena: kdor bo ponudil ceno storitve, ki
je že določena kot cena programa v javnem
vrtcu dobi 20 točk, kdor nudi do 10% nižjo
ceno od cene storitve, ki je že določena kot
cena programa v javnem vrtcu, dobi 30 točk,
kdor pa nudi 10% višjo ceno ali več od cene
storitve, ki je že določena kot cena programa v javnem vrtcu, dobi 10 točk.
Lokacija vrtca: območje Občine Log Dragomer dobi 30 točk, sosednji Občini Brezovica in Ljubljana dobita 15 točk, ostale
občine dobijo 0 točk.
Rok začetka: kdor lahko začne opravljati
dejavnost s 1. 11. 2008 dobi 30 točk, za vsakih 10 dni nad rokom pa tri točke manj.

7. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v tajništvu Občine Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, 1358 Log pri
Brezovici, tel. 750-77-00, ali jo zahtevajo
po e-pošti: obcina@log-dragomer.si. Prav
tako bo razpisna dokumentacija na voljo na
uradni spletni strani občine: www. log-dragomer.si.
8. Datum in ura ter kraj predložitve ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do
3. 9. 2008 do 11. ure na Občini Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, 1358 Log pri
Brezovici. Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti ter imeti na prvi strani oznako »Ne
odpiraj – koncesija vrtec« in navedenega
naslovnika, na zadnji strani pa pošiljatelja
ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 3. 9. 2008, ob 12. uri,
v sejni sobi Občine Log - Dragomer, Na Grivi
5, Dragomer, 1358 Log pri Brezovici.
10. Tričlanska strokovna komisija v roku
8 dni po odpiranju ponudb, ponudbe, ki
izpolnjujejo pogoje na podlagi postavljenih
meril oceni. Komisija o ocenjevanju izdela
poročilo, ter na podlagi ugotovitev predlaga
ponudnika. Po končanem postopku na predlog komisije občinska uprava v roku 15 dni
od datuma odpiranja ponudb izda odločbo
o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar
sklene koncesijsko pogodbo s koncedentom v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe.
Občina Log - Dragomer
Št. 330-8/2008-2
Ob-6392/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07),
Odloka o proračunu Občine Kostanjevica
na Krki za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 30/08)
ter Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kostanjevica na Krki za programsko obdobje
2007–2013 (Ur. l. RS, št. 87/07), objavlja
Občina Kostanjevica na Krki
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Kostanjevica na Krki
za leto 2008
I. Predmet javnega razpisa: Občina Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina)
razpisuje nepovratna finančna sredstva za
uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja za leto 2008, ki se
dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo
komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2008 v višini 17.000 EUR.
Vrsta ukrepa
(ukrepi po pravilniku):

Višina
sredstev
v EUR:

1. Naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno
proizvodnjo (9. člen
pravilnika)
2. Pomoč za plačilo
zavarovalnih premij
(11. člen pravilnika)

13.500
3.500

Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Kostanjevica na Krki za leto 2008.
III. Splošna določila – pogoji za upravičence:
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
2. Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
3. Pomoč se ne sme dodeliti podjetju
v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
4. Če se upravičenec v skladu s predpisi
o javnih naročilih šteje za naročnika, mora
predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom
o javnih naročilih.
5. Mikropodjetje ter malo in srednje
veliko podjetje (MSP) ne sme uporabljati
naložbe v nasprotju z namenom dodelitve
sredstev.
6. Mikropodjetje ter malo in srednje veliko podjetje (MSP), ki je za isti namen, kot
ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že
prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
EU, do sredstev ni upravičen.
7. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
javnega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom ter pogodbo o dodelitvi sredstev in jo
mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem
izplačilu sredstev.
8. Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet
podpore.
9. Upravičencu se ne dodelijo pomoči
za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov,
stroškov poslovanja, bančnih stroškov in
garancij, stroškov zavarovanj, stroške za
refinanciranje obresti, investicij v prostore
v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in
naložbe izven območja občine.
10. Upravičenec mora predložiti izjavo
o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni
prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih
sredstev (državnih ali EU).
11. Mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju
Občine Kostanjevica na Krki, so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha
primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na
območju Občine Kostanjevica na Krki.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega
razpisa.
IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina sredstev:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
13.500 EUR (PP 5001).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji,

– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup materiala za gradnjo
ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi ...),
– stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki ...),
– stroški postavitve večletnih nasadov,
kot so: stroški priprave izvedbenega načrta
za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za
ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka
in plastenjaka,
– izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti,
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ali leseno ograjo in
pregraditev pašnika na pašne čredinke,
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
kmetijskih zemljišč (stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja skal,
zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški
strojnih storitev).
Upravičenci:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin,
– tekoče stroške proizvodnje,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije, povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so sofinancirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga
izdela strokovna oseba,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi predračuni in računi in dokazila
o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca
kmetijskega gospodarstva,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
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– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih
trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev,
– pri napravi pašnikov, postavitvi večletnih nasadov in izvedbi malih agrarnih operacij znaša minimalna površina 0,5 ha.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja,
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči
za naložbe kmetij mladi kmet v petih letih
od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva,
mora biti ta nosilec kmetijskega gospodarstva, mlajši od 40 let, gre za njegov prvi
lastniški prevzem, ima stalno prebivališče
na naslovu kmetije in se obvezuje, da bo
opravljal dejavnost skladno z načrtom gospodarjenja kmetije.
– Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
2.000 EUR in največ 21.000 EUR, kar je
razvidno iz priloženih računov. Investicije
so lahko tudi višje od 21.000 EUR. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in
zgornji limit.
– Skupna vrednost vseh prijavljenih del pri
napravi pašnikov in izvedbi malih agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč na upravičenca znaša najmanj 500 EUR in največ 21.000
EUR. To je razvidno iz priloženih predračunov, in sicer pri stroških za nakup opreme
za ograditev pašnikov z električno ali leseno
ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke in pri stroških izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč (stroški za manj-
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ša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega
posega v prostor, stroški odstranjevanja skal,
zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški
strojnih storitev). Finančna pomoč se dodeli
v obliki nepovratnih sredstev v višini do 50%
na OMD in do 40% za ostala območja.
– Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo
na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij:
okvirna višina razpisanih sredstev znaša
3.500 EUR (PP 5003).
Upravičeni stroški:
Sofinancira se zavarovalna premija
v tekočem koledarskem letu, kot to določa
Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje
na nacionalnem nivoju za posamezno leto,
in sicer za:
– zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom
strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele,
viharjem in poplavami,
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2008.
Upravičenci:
Upravičenci so mala in srednje velika
podjetja, oziroma kmetijska gospodarstva,
ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– pogoji, v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto (za
leto 2008: Ur. l. RS št. 110/2007),
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne
premije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo
na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
ponedeljka, 8. 9. 2008, na naslov: Občina
Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7,
8311 Kostanjevica na Krki.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah ali oddane v sprejemno pisarno
Občine Kostanjevica na Krki ter opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: Ne odpiraj »JR – naložbe v primarno pro
izvodnjo«; Ne odpiraj »JR – zavarovanje«.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Kostanjevica na Krki.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
pozvala k dopolnitvi, pisno ali telefonsko.
Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se
zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan občine.
Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
V obrazložitvi sklepa se opredli še namen
ter opravičljive stroške, za katere so bila
sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo,
za katera so sredstva namenjena, in sicer
za ukrep: naložbe v kmetijska gospodarstva.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu, v roku 8
dni od prejema sklepa. Prepozno vložene
pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na naslov Občine Kostanjevica na Krki. O pritožbi odloči župan,
njegova odločitev je dokončna.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2008, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi zahtevka.
Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Kostanjevica na Krki najkasneje do ponedeljka, 6. 10. 2008. Zahtevku morajo biti priložena dokazila o plačilu
in računi oziroma dokumentacija glede na
posamezen ukrep.

Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti ukrepa: naložbe v kmetijska gospodarstva, morajo biti z datumom
po prejemu sklepa o odobritvi sredstev. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po 6. 10. 2008,
komisija ne bo upoštevala.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na
Krki za leto 2008.
VII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na začasni spletni strani Občine Kostanjevica na Krki www.kostanjevica.si ali jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo v času
uradnih dni na Občini Kostanjevica na Krki,
Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na
Krki.
Dodatne informacije posreduje Karla
Gašpar, tel. 08/205-06-18, e-pošta: karla.gaspar@kostanjevica.si, v času uradnih
dni od 8. do 10. ure.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 322-18/2008
Ob-6393/08
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 28/01, spremembe
57/03, 66/05) in veljavnega Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2008, Občina
Črnomelj objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev v Občini Črnomelj za leto 2008
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v Občini
Črnomelj za leto 2008 z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti lokalnega in širšega pomena;
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma;
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter urejanju okolja;
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena;
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega
podmladka;
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za
namene pospeševanja turizma;
– investicije in investicijsko vzdrževanje
javnega pomena za potrebe turistične dejavnosti.
Občina Črnomelj bo sredstva sofinanciranja namenila za programe oziroma aktivnosti društev, ki so se (se bodo) odvijale
v letu 2008.
II. Upravičenci po tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo turistična in
druga društva ter njihove zveze na območju
Občine Črnomelj, katerih osnovna dejavnost
je turistična dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da delujejo na območju Občine Črnomelj in so registrirani za delovanje na območju Občine Črnomelj;
– da so registrirani najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih;
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– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma;
– da redno – letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
– da so pridobili oziroma so v postopku
pridobivanja statusa društva, ki deluje v javnem interesu.
III. Višina razpoložljivih sredstev: višina
sredstev namenjenih za sofinanciranje programov turističnih društev je predvidoma
4.200,00 EUR. Višina sredstev je okvirna in
bo usklajena z razpoložljivimi namenskimi
proračunskimi sredstvi. Sredstva se dodelijo na osnovi meril, ki so predmet razpisa,
natančnejše pa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
IV. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev: turističnim društvom se
izvedene aktivnosti, opredeljene v točki I.
točkujejo v skladu z merili, ki so sestavni obvezni del razpisne dokumentacije. Vrednost
točke se izračuna tako, da se razpoložljivi
znesek deli z vsoto vseh doseženih točk.
Z vrednostjo točke se pomnoži število
doseženih točk po posamezni vlogi in izračuna višino dodeljenih sredstev.
V. Vsebina vloge: vloga je sestavljena iz
pisne vloge in dokumentacije k vlogi in mora
biti obvezno oddana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
VI. Obravnava vloge:
1. Vloge bo obravnavala in pripravila predloge dodelitve sredstev komisija, ki jo imenuje na osnovi pravilnika župan.
2. Vse prispele vloge bodo ocenjene na
osnovi pravočasno oddane in popolne vloge
ter meril, ki so sestavni del razpisa.
3. Nepravočasne vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene.
4. Na podlagi zapisnika komisije in predloga za to pristojnega odbora, župan s sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
5. Sredstva bodo upravičenci koristili
v skladu s sklenjenimi pogodbami.
6. Predlagatelja nepopolne vloge komisija pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema obvestila.
Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se zavržejo.
VII. Rok za vložitev vloge: vloge po predpisani razpisni dokumentaciji, morajo biti posredovane najpozneje do 30. 9. 2008, na
naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj (velja poštni žig). Razpisna
dokumentacija bo po objavi razpisa na voljo
v sprejemni pisani občine in bo objavljena tudi na spletnih straneh občine: www.
crnomelj.si.
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: »Ne odpiraj JR
– programi TD«.
Odpiranje prispelih vlog bo v roku 14 dni
od zaključka razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.
VIII. Rok za obveščanje o izidu razpisa
Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma ne
odobritvi vloge pismeno obveščeni s sklepom župana v roku 60 dni po dokončno
oblikovanem predlogu komisije.
Razpis začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
IX. Informacije: vse informacije v zvezi z razpisom se lahko dobijo na sedežu
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Občine Črnomelj, Oddelek za gospodarske
dejavnosti in razvoj podeželja, vsak uradni
delovni dan, na tel. 07/306-11-00. Elektronski naslov za posredovanje vprašanja v zvezi z razpisom: greta.augustin@crnomelj.si.
Kontaktna oseba: Greta Auguštin.
Občina Črnomelj
Št. 330-2/2008
Ob-6410/08
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu
(ZKmet-1) (Ur. l. RS, št. 45/08), Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert za
programsko obdobje 2008–2013 (Ur. l. RS,
št. 63/08) (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leti
2007 in 2008 (Ur. l. RS, št. 57/07) ter Odloka
o 1. rebalansu poračuna Občine Šentrupert
za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 36/08), Občina
Šentrupert objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini
Šentrupert v letu 2008
I. Predmet javnega razpisa: Občina Šentrupert (v nadaljevanju: Občina) razpisuje
nepovratna finančna sredstva za ohranjanje
in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert v letu 2008 v okvirni
višini 27.380 € po shemi državnih pomoči
v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva (Ukrep 1)

Višina sredstev
do 10.000 €

2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (Ukrep 2)

do 1.000 €

3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (Ukrep 3)

do 2.000 €

4. Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu sektorju
(Ukrep 4)

do 3.000 €

5. Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah (Ukrep 5)
6. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij za šolsko leto
2008/2009 (ukrep 8)
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
– pravne in fizične osebe – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini, so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju Občine,
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na
območju Občine,
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja,
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in gozdarstva na območju Občine,
– udeleženci izobraževanj kmetijskih poklicnih in srednjih šol.

do 10.000 €
do 1.380 €
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IV. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
– Ukrep 1
a) Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi),
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, razen traktorjev,
– stroški prve postavitev oziroma preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov,
– stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo,
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenih standardov, temelječih na zakonodaji Skupnosti,
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški izgradnje pomožnih živinorejskih
objektov (sofinanciranje izgradnje gnojnih
jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda »nitratna direktiva« ni možno),
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški nakupa in postavitve opreme
namakalnih sistemov ali obnova pod pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju
prejšnje porabe vode za najmanj 25%,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev,
– stroški urejanja, obnove in izgradnje
dovoznih poti: stroški strojnih storitev,
– agromelioracijska dela, ki ne pomenijo
posega v prostor (za površine nad 0,3 ha),
– postavitev večletnih nasadov: postavitev proti točne zaščite (za registrirane trajne
nasade nad 0,3 ha površine in 0,1 ha za
jagodičje).
c) Upravičenci do sredstev:
– kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo
kriterije za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi
(ES) št. 70/2001 in ki so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno
ministrstvo za kmetijstvo ter imajo sedež in
kmetijske površine na območju Občine.
d) Omejitve – Podpore se ne dodelijo
za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
Občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
e) K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; v primeru, da je investicija večja
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od 50.000 € je potrebno predložiti poslovni
načrt,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo (to je izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del,
opreme in tehnologijo paše, izdelan načrt
namakalnega sistema, izdelan načrt ureditve zemljišča – agromelioracije, ureditev
poljskih poti in dovoznih poti ter poti v trajnih
nasadih, ki niso javno dobro), za projektno
dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja,
– za obnovo namakalnega sistema je potrebno priložiti dokazilo, iz katerega je razvidno, da naložba vodi k zmanjšanju prejšnje
porabe vode za najmanj 25%,
– v primeru agromelioracijskih del kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba,
– izjavo vlagatelja, da za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov.
f) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti, razen za izdelavo projektne
dokumentacije,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja.
g) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 40%
upravičenih stroškov investicije,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je
100 €,
– najvišji znesek pomoči dodeljen s strani Občine posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sem preseči 10.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let,
– največji znesek pomoči za urejanje
kmetijskih zemljišč znaša do 40% upravičenih stroškov, oziroma največ do 800 € na
hektar kmetijskega zemljišča,
– najvišji znesek dodeljene pomoči
posameznemu podjetju ne sme preseči
400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
h) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma ciljem ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– Ukrep 2
a) Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetijskih gospodarstev v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter domačih živali.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu, kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za:

– zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom
strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele,
viharjem in poplavami,
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
c) Upravičenci do sredstev:
– mala in srednje velika podjetja oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev, imajo
sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče
leto ter imajo sedež in kmetijske površine
na območju Občine.
d) Omejitve – Podpore se ne dodelijo
za:
– za tiste deleže pomoči, ki jih z uredbo
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto določi Vlada Republike Slovenije,
– za kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– za kmetijska gospodarstva, ki imajo
površine, katere predmet so zavarovanja,
izven območja Občine.
e) K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje v letu 2008.
f) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– pogoji v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto,
– sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
g) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– finančna pomoč Občine znaša razliko
med višino sofinancirane zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do višine
50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za posevke in plodove ter živali zaradi
bolezni,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 20 €, najvišji pa 1.000 € na upravičenca na leto.
h) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma cilju ukrepa.
3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč –
Ukrep 3
a) Cilj ukrepa:
Z izvedbo menjav in združenj kmetijskih
zemljišč zmanjšati razdrobljenost površin in
tako povečati povprečne velikosti parcel.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
– stroški pravnih in upravnih postopkov,
ki nastanejo pri medsebojni menjavi in zaokrožitvi izključno kmetijskih zemljišč.
c) Upravičenci do sredstev:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi
pristojno ministrstvo za kmetijstvo ter imajo sedež in kmetijske površine na območju
Občine.
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d) Omejitve – Podpore se ne dodelijo za:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja Občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
e) K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– kopijo katastrskega načrta,
– posestni list,
– mnenje pristojne službe, da predlagani promet s kmetijskimi zemljišči prispeva
k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva,
– dokumentacijo, iz katere je razvidno,
da je bila izvedena menjava zemljišč (notarsko overjena menjalna pogodba o menjavi
zemljišč),
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla.
f) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
g) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 100% dejansko nastalih upravičenih stroškov,
– največji znesek pomoči znaša 2.000 €
na kmetijsko gospodarstvo na leto, najmanjši znesek dodeljene pomoči pa je 50 € na
kmetijsko gospodarstvo na leto.
h) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma cilju ukrepa.
4. Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu sektorju – Ukrep 4
a) Cilj ukrepa:
Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
– Na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja, usposabljanja in
svetovanja kmetom in delavcem na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja;
– Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani, se štejejo honorarji za
storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje);
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na
njih se štejejo stroški udeležbe, potni stroški,
stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov;
– Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali porekla niso imenovani, razen za proizvode iz Uredbe Sveta
(ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES)
št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja,
znamke in porekla imenovani;
– Stroški publikacij, katalogov, spletišč,
ki predstavljajo dejanske podatke o pro

izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
c) Upravičenci do sredstev:
– ustrezno registrirane organizacije, ki
opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz Občine,
– registrirana stanovska in interesna
združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
Občine.
d) Omejitve – Podpore se ne dodelijo
za:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja Občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih
dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih
držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške storitev povezanih z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje.
e) K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– če gre za izvedbo izobraževanj, finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili
(kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči, idr.),
– če tehnično pomoč zagotavljajo društva, morajo k vlogi predložiti finančno ovrednoten letni program dela.
f) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine
ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
g) Finančne določbe:
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
h) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma cilju ukrepa.
5. Investicije za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah – Ukrep 5
a) Cilji ukrepa:
Ustvariti pogoje in možnosti za začetek
opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji
ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), kot so:
sadje, zelenjave, žita, mleko, meso, les, zelišča, med, čebelji izdelki,
– prodaja kmetijskih pridelkov s kmetije,
– prodaja kmetijskih pridelkov z drugih
kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija pro
izvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji,
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– turizem na kmetiji,
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani
s tradicionalnimi znanji na kmetiji; domača
obrt,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– kompostiranje organskih snovi.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme in strojev, razen
traktorjev,
– promocija izdelkov in storitev,
– splošni stroški, kot so upravni in pravni.
c) Upravičenci do sredstev:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju
Občine.
d) K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o izvedenih delih
(izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta
še ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe
(kmetijske svetovalne službe) o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne
dejavnosti,
– v primeru, da je investicija večja od
50.000 €, je potrebno predložiti poslovni
načrt.
e) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
f) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč iz občinskega proračuna posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 10.000 € v kateremkoli
obdobju treh proračunskih let,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
g) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma ciljem ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
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– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
6. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
za šolsko leto 2008/2009 – Ukrep 8
a) Namen ukrepa: namen ukrepa je finančna pomoč dijakom, ki se izobražujejo
v kmetijskih srednješolskih izobraževalnih
programih in so predvideni za naslednike
kmetij.
b) Upravičenec do sredstev: udeleženci
izobraževanja poklicnih in srednjih kmetijskih šol, s stalnim prebivališčem v Občini in
so predvideni za prevzemnike kmetij.
c) Splošni pogoji upravičenosti:
– dijak je udeleženec izobraževanja po
veljavnem (verificiranem) kmetijske srednješolskem izobraževalnem programu,
– dijak je predviden za naslednika kmetije.
d) Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz
kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi
dohodki na družinskega člana.
e) K vlogi mora upravičenec priložiti dokumentacijo:
– izpolnjen obrazec za štipendije – obr.
1,51,
– izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– izjavo, da prosilec ne prejema druge
štipendije ali pomoči,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o rednem vpisu,
– potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za predhodno leto,
– kopijo zadnjega računalniškega izpisa
subvencijskih obrazcev.
f) Finančne določbe: višina štipendije se
letno usklajuje z višino drugih štipendij, ki se
izplačujejo iz občinskega proračuna in bo
določena na podlagi sprejetih sredstev proračuna in števila prijavljenih kandidatov.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo popolno vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga na javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert v letu 2008«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so navedene
pri posameznem ukrepu in s katerimi dokazujejo izpolnjevanje pogojev za posamezne
ukrepe, določene v tem razpisu.
Prijavni obrazec – Vloga je na voljo od
dneva objave razpisa do izteka prijavnega
roka na sedežu Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert ali na spletni strani:
www.sentrupert.si.
Vlagatelji lahko vložijo izključno eno vlogo, to je vlogo za sofinanciranje izključno
enega ukrepa.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo popolne, pravilno izpolnjene in oddane v predpisanem roku na predpisanem obrazcu
z vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge, ki ne bodo oddane
v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega
razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene
in ne bodo obravnavane v postopku za dodelitev finančnih sredstev iz tega razpisa.
VI. Obravnavanje vlog
Vse pravočasne in popolne vloge pregleda ter jih oceni na podlagi pogojev in
meril, ki so navedeni v tem razpisu, komisija, ki jo imenuje župan. Komisija na podlagi ocene vlog naredi predlog razdelitve
sredstev po posameznem ukrepu. Komisija
lahko zmanjša delež sofinanciranja pri po-
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sameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz
naslednjih razlogov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna Občine za leto 2008,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu Občine
za leto 2008.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan s sklepom, s katerim se določi
višina odobrenih sredstev, namen in upravičeni stroški.
Zoper odločitev župana lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 30 dni po prejemu sklepa.
Medsebojne obveznosti med Občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo,
v kateri so opredeljene posamezne naloge, roki za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
Občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca, ki mora vsebovati
naslednje podatke:
– osnovne podatke o prejemniku (ime,
naziv, sedež, KMG-MID številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa),
– namen zahtevka,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da prejemnik za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi
Občina od izplačevalca oziroma njeno višino
dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije) in
– poročilo o opravljenem delu.
Vsi računi in ostala dokazila se morajo
glasiti na ime upravičenca oziroma prejemnika sredstev; v primeru, da je prejemnik
sredstev vključen v sistem DDV, mora biti
prejemnik davčni zavezanec.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2008.
VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v občini, pridobljenih po tem javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna
za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga
oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost
porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine, najmanj enkrat letno.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem javnem
razpisu, mora prejemnik vrniti sredstva v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, če
se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen
pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva,
– da je upravičenec odtujil (prodal)
objekte, specialno mehanizacijo in opremo
sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna Občine pred iztekom 5 let.
Prejemnik v teh primerih izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po zgoraj
navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
VIII. Rok za prijavo na javni razpis
Rok, do katerega morajo biti oddane
popolne vloge, je do vključno 19. 9. 2008.
Šteje se, da je vloga pravočasno oddana,
če je najkasneje do 19. 9. 2008, do 12. ure,
oddana na sedežu Občine Šentrupert, ozi-

roma najkasneje do 19. 9. 2008 oddana na
pošti (datum poštnega žiga).
Vloge se oddajajo v zaprti kuverti z navedenim polnim imenom ali nazivom vlagatelja
na zadnji strani kuverte in s pripisom »za
javni razpis – kmetijstvo 2008« na sprednji
strani kuverte.
Vloge lahko vlagatelji oddajo na sedežu Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232
Šentrupert v času uradnih ur. V primeru oddaje vloge po pošti, je potrebno vlogo poslati
na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert
33, 8232 Šentrupert.
IX. Informacije o razpisu: informacije o razpisu so objavljene na spletnih straneh Občine Šentrupert: www.
sentrupert.si ali so dosegljive v času uradnih
ur po tel. 07/34-34-602 (Mateja Jazbec) ali
07/34-34-600 (glavna pisarna).
Občina Šentrupert
Ob-6444/08
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Ur. l. RS, št. 39/99, ...
23/07), 54. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l RS, št.
84/07), na podlagi Odloka o načinih in pogojih posredovanja oglasov v Občini Ravne na
Koroškem in Odloka o komunalnih taksah
v Občini Ravne na Koroškem, Občina Ravne na Koroškem objavlja
javni razpis
za oddajo površin za namestitev
nadstrešnic in oglaševanje z reklamnimi
objekti v nadstrešnicah avtobusnih
postajališč na območju Občine Ravne
na Koroškem
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390
Ravne na Koroškem.
2. Predmet javnega razpisa:
2.1. Predmet javnega razpisa je oddaja 16 površin za namestitev nadstrešnic in
oglaševanje z reklamnimi objekti v nadstrešnicah avtobusnih postajališč na območju
Občine Ravne na Koroškem.
2.2. Nadstrešnice se postavijo po projektu, ki ga predložijo ponudniki. Projekt
mora upoštevati izhodišča glede tehničnih
lastnosti, ki jih poda naročnik v razpisni dokumentaciji, pri čemer se dovoljuje do 5%
odstopanje od razpisanih dimenzij. Reklamni objekt, s katerim se izvaja oglaševanje
je reklamna svetlobna vitrina, nameščena
v nadstrešnici. Dimenzije reklamne vitrine
so podane v vsebini izhodišč, ki jih poda
naročnik. Avtobusna nadstrešnica mora biti
izdelana in postavljena v skladu z Pravilnikom o tehničnih normativih in minimalnih
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna
postajališča na glavnih in regionalnih cestah. (Ur. l. RS, št. 37/03). Priloga razpisni
dokumentacije je seznam avtobusnih postajališč ter izhodišča glede oblike in tehničnih
lastnostih nadstrešnice.
2.3. Izbrani izvajalec v svojem imenu in
za svoj račun izdela in namesti nadstrešnice z reklamnimi svetlobnimi vitrinami na
avtobusnih postajališčih, prosto uporablja
reklamne objekte za oglaševanje, skrbi za
vzdrževanje in izvaja druge aktivnosti določene s pogodbo.
2.4. Pogodba o postavitvi nadstrešnic in
izvajanju oglaševanja se sklene za obdobje
12 let. Pričetek veljavnosti ter razlogi in načini za predčasno prekinitev pogodbenega
razmerja se določijo s pogodbo.
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3. Rok za dokončanje projekta: izbrani
ponudnik mora projekt zaključiti v roku enega leta od podpisa pogodbe.
4. Pogoji sodelovanja na razpisu
Ponudbo lahko da pravna ali fizična oseba samostojni podjetnik ali njihov konzorcij,
ki je registriran(a) za opravljanje dejavnosti
oglaševanja ter zanjo izpolnjuje razpisane
pogoje. Interesenti morajo razpisni dokumentaciji priložiti dokazila o finančni usposobljenosti (kolikor podatki niso razpoložljivi
v uradnih evidenca AJPES) in sicer letno
poročilo poslovanja ter potrdilo DURS o poravnanih davkih in prispevkih ter drugih dajatvah v skladu s predpisi.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
O izbiri izvajalca odloči s sklepom župan
na predlog strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa. Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki bodo vsebovale
vse obvezne priloge navedene v razpisni
dokumentaciji. Z izbranim izvajalcem se bo
sklenila pogodba o oddaji površin za namestitev avtobusnih nadstrešnic.
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na
osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Ponudbe se presojajo
na podlagi meril navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale
vseh pogojev, bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka ocenjevanja po razpisanih
merilih.
6. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani
Občine Ravne na Koroškem www.ravne.si.
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo,
po predhodnem pisnem pozivu, ki vsebuje navedbo naslova ponudnika, dobijo tudi
po pošti.
7. Razpisni rok: razpis je odprt z dnem
objave v uradnem listu. Rok za prijavo je 45
dni od dneva objave.
8. Popolna ponudba vsebuje:
– Podatki o ponudniku (Obr. 1).
– Projekt izvedbe nadstrešnic (PZI dokumentacija).
– Obdobje trajanja oprostitve komunalne
takse in enkratnega nadomestila za oddajo
površin za namestitev nadstrešnic in oglaševanje z reklamnimi objekti v nadstrešnicah
avtobusnih postajališč na območju Občine
Ravne na Koroškem (Obr. 2).
– Dokazila o finančni usposobljenosti (letno poročilo poslovanja za leti 2006 in 2007
ter potrdilo DURS o poravnanih davkih in
prispevkih ter drugih dajatvah).
– Izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev
(Obr. 3).

– Na vsaki strani podpisan vzorec pogodbe, ki je v prilogi razpisni dokumentaciji.
– Bančno garancijo za resnost ponudbe
(Obr. 4; ponudnik mora priložiti original bančno garancijo v višini 5.000 €).
– Izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih
obveznosti.
– Izjavo banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v obdobju trajanja
pogodbe.
9. Oddaja in dostava ponudb
Ponudba mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zaprte kuverte morajo ponudniki
oddati na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj«
ter označbo »Javni razpis za oddajo površin
za namestitev nadstrešnic«.
Ponudbe morajo biti oddane na pošti
s priporočeno pošiljko ali osebno v sprejemno pisarno Občine Ravne na Koroškem.
Ponudba se šteje za pravočasno, če je
predložena do 29. 8. 2008, najkasneje do
10. ure.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime in naslov ponudnika.
Nepopolno opremljenih ponudb in ponudb, ki ne bodo prispele pravočasno, ne
bomo obravnavali in jih bo komisija s sklepom zavrgla.
10. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno, dne 29. 8.
2008, ob 12. uri v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila s sklepom
o izbiri najkasneje v roku 30 dni po odpiranju
ponudb.
Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale v vrstnem redu, po katerem so bile
predložene.
Z izbranim ponudnikom bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o oddaji
javnih površin za namestitev nadstrešnic in
oglaševanje z reklamnimi objekti v nadstrešnicah avtobusnih postajališč v Občini Ravne na Koroškem.
11. Sklenitev pogodbe: pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje in katerega ponudba bo najvišje
ocenjena. Izbrani ponudnik bo moral v 10
dneh po sklenitvi pogodbe dostaviti bančno
garancijo za dobro in pravočasno izvedbo
del, in sicer v vrednosti 20.000 EUR (vzorec
bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo del: Obr. 5). Kolikor izbrani ponudnik
v predpisanem roku ne predloži bančne ga-
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rancije se šteje, da je od pogodbe odstopil.
V tem primeru si Občina Ravne na Koroškem pridržuje pravico, da lahko k podpisu
pogodbe pozove drugega najugodnejšega
ponudnika ali pa ne izbere nobenega ponudnika.
12. Merila za ocenitev ponudb
V skladu z 11. členom Odloka o komunalnih taksah v Občini Ravne na Koroškem
se v primeru vlaganj zasebnega kapitala
v javne površine investitorja lahko oprosti
plačila komunalne takse nastale na taksnih
predmetih, ki so predmet investiranja.
Merili pri ocenjevanju prispelih ponudb
sta: obdobje oprostitve plačila komunalne
takse in enkratno nadomestilo za oddajo
površin za namestitev nadstrešnic in oglaševanje z reklamnimi objekti v nadstrešnicah
avtobusnih postajališč na območju Občine
Ravne na Koroškem.
Maksimalna oprostitev plačila komunalne takse za taksne predmete, ki so predmet
tega javnega razpisa je 6 let.
Minimalna vrednost enkratnega nadomestila za oddajo površin za namestitev
nadstrešnic in oglaševanje z reklamnimi
objekti v nadstrešnicah avtobusnih postajališč na območju Občine Ravne na Koroškem
je 5.000 EUR.
Ponudnik v priloženih obrazcih (obr. 2)
sam predlaga obdobje oprostitve plačila
komunalne takse in vrednost enkratnega
nadomestila za oddajo površin za namestitev nadstrešnic in oglaševanje z reklamnimi objekti v nadstrešnicah avtobusnih
postajališč na območju Občine Ravne na
Koroškem.
Točkovanje ponudb po predpisanih merilih je v prilogi k razpisni dokumentaciji. Izbran
bo ponudnik, ki bo dosegel največje število
točk. Kolikor pri ocenjevanju prispelih ponudb
dva ali več ponudnikov doseže enako največje število točk, bo občina te ponudnike
povabila k pogajanjem na merilu enkratnega
nadomestila za oddajo površin za namestitev nadstrešnic in oglaševanje z reklamnimi
objekti v nadstrešnicah avtobusnih postajališč na območju Občine Ravne na Koroškem.
Izbran bo ponudnik, ki bo v postopku pogajanj ponudil najvišje enkratno nadomestila
za oddajo površin za namestitev nadstrešnic
in oglaševanje z reklamnimi objekti v nadstrešnicah avtobusnih postajališč na območju
Občine Ravne na Koroškem.
Kolikor v postopku pogajanj ni mogoče
izbrati najugodnejšega ponudnika, občina
javni razpis zaključi in ne brez izbire najugodnejšega ponudnika.
Občina Ravne na Koroškem
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Javne dražbe
Št. 478-21/2008
Ob-6414/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje: poslovna stavba na Vrazovi ul. 2, Ormož, parc. št. 518/2,
ZKV 729, k.o. Ormož – 663,57 m2 poslovnih
prostorov in 422 m2 dvorišča.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za poslovno stavbo na
Vrazovi ul. 2, Ormož je 370.000,00 €. Najnižji znesek višanja 5.000,00 €.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 6. 8. 2008 ob 10.
uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji
morajo
najkasneje
do
4. 8. 2008 do 12. ure plačati varščino v višini 37.000,00 €. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic 28
17116-2990008-39900908.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja
do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Ogled poslovne stavbe na Vrazovi ul. 2,
Ormož, je mogoč po predhodnem dogovoru
z Miranom Horvatom, komandirjem Policijske postaje Ormož, tel. 02/741-08-60.

Podrobnejše
informacije
v
zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Saši
Renko, tel. 01/428-40-79, el. naslov
sasa.renko@gov.si.
9. Ustavitev postopka: vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavita,
pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški.
10. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana;
– kupec mora nepremičnino prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin,
vknjižba v zemljiško knjigo ipd.) poravna
kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-6419/08
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07) Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07 in 94/07) in Statuta Občine Cerknica
(Ur. l. RS, št. 3/00), Odloka o proračunu
Občine Cerknica za leto 2008 in Letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2008, Občina Cerknica s sedežem v Cerknici, Cesta
4. maja 53, objavlja
javno dražbo
za prodajo zemljišč v Cerknici,
Rakeku, Ivanjem selu in Begunjah pri
Cerknici
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
tel. 01/709-06-10, faks 01/709-06-33;
2. Opis predmeta
Predmet javne dražbe je:
a) Zemljišče s parc. št. 2138/9 travnik
v izmeri 792 m2, vpisana v vl. št. 2517, k.o.
Cerknica. Zemljišče se nahaja v Cerknici ob
novi asfaltirani cesti za Peščenk.
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost:
34.848,00 EUR.
Varščina znaša: 3.500,00 EUR.
V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
b) Zemljišče s parc. št. 2139/12 travnik
v izmeri 452 m2, vpisana v vl. št. 2517, k.o.
Cerknica.
– Zemljišče s parc. št. 2138/7 travnik
v izmeri 392 m2, vpisana v vl. št. 2517, k.o.
Cerknica.
– Zemljišče s parc. št. 2139/14 pot v izmeri 370 m2, vpisana v vl. št. 2, k.o. Cerknica.
Predmet prodaje so vse parcele skupaj.
Skupna površina vseh parcel znaša 1214 m2.
Navedene parcele se nahajajo v Cerknici ob
novi asfaltirani cesti za Peščenk.
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost
vseh parcel navedenih pod b) znaša:
53.416,00 EUR.

Varščina znaša: 5.400,00 EUR.
V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
c) Zemjišče s parc. št. 993/365 gozd
v izmeri 528 m2, vpisana v vl. št. 1367, k.o.
Rakek.
Predmetna parcela se nahaja v naselju
Rakek in v naravi predstavlja proste zelene
površine, ki se nahajajo med obstoječim naseljem Tičnica in novim naseljem, ki ga ureja
Odlok o zazidalnem načrtu za del območja
urejanja C12-8S Tičnica na Rakeku (Ur. l.
RS, št. 7/03).
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost
pod c): 32.208,00 EUR.
Varščina znaša: 3.300,00 EUR.
V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
d) Zemljišče s parc. št. 993/366 gozd
v izmeri 496 m2, vpisana v vl. št. 1367, k.o.
Rakek.
Predmetna parcela se nahaja v naselju
Rakek in v naravi predstavlja proste zelene
površine, ki se nahajajo med obstoječim naseljem Tičnica in novim naseljem, ki ga ureja
Odlok o zazidalnem načrtu za del območja
urejanja C12-8S Tičnica na Rakeku (Ur. l.
RS, št. 7/03).
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost
pod d): 30.256,00 EUR.
Varščina znaša: 3.100,00 EUR.
V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
e) Zemljišče s parc. št. 993/367 gozd
v izmeri 275 m2, vpisana v vl. št. 1367, k.o.
Rakek.
Predmetna parcela se nahaja v naselju
Rakek in v naravi predstavlja proste zelene
površine, ki se nahajajo med obstoječim naseljem Tičnica in novim naseljem, ki ga ureja
Odlok o zazidalnem načrtu za del območja
urejanja C12-8S Tičnica na Rakeku (Ur. l.
RS, št. 7/03).
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost
pod e): 16.775,00 EUR.
Varščina znaša: 1.700,00 EUR.
V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
f) Zemljišče s parc. št. 993/368 gozd
v izmeri 462 m2, vpisana v vl. št. 1367, k.o.
Rakek
Predmetna parcela se nahaja v naselju
Rakek in v naravi predstavlja proste zelene
površine, ki se nahajajo med obstoječim naseljem Tičnica in novim naseljem, ki ga ureja
Odlok o zazidalnem načrtu za del območja
urejanja C12-8S Tičnica na Rakeku (Ur. l.
RS, št. 7/03).
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost
pod f): 28.182,00 EUR
Varščina znaša: 2.900,00 EUR.
V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
g) Zemljišče s parc. št. 1547/164 pot
v izmeri 835 m2, vpisana v vl. št. 228 k.o.
Rakek.
Navedeno zemljišče leži ob regionalni
cesti R-640 v naselju Ivanje selo. Možna je
gradnja stanovanjske hiše.
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost
pod g): 42.585,00 EUR.
Varščina znaša: 4.300,00 EUR.
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V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
h) Zemljišče s parc. št. 1241/18 travnik v izmeri 549 m2, vpisana v vl. št. 902, k.o. Begunje pri Cerknici. Navedena parcela leži v območju naselja Begunje pri Cerknici. Zemljišče
je primerno za gradnjo stanovanjske hiše.
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost
pod h): 30.200,00 EUR.
Varščina znaša: 3.100,00 EUR.
V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
3. Vrsta pravnega posla: z najuspešnejšim dražiteljem bo sklenjena kupoprodajna
pogodba. Prodajna pogodba mora biti sklenjena najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če najugodnejši dražitelj
v tem roku ne sklene pogodbe, prodajalec
zadrži varščino.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena za zemljišče, ki je predmet
prodaje in je navedeno v 2. točki tega razpisa pod:
a) znaša 34.848,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost,
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR.
b) znaša 53.416,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost,
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR.
c) znaša 32.208,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost,
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR.
d) znaša 30.256,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost,
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR.
e) znaša 16.775,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost,
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR.
f) znaša 28.182,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost,
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR.
g) znaša 42.585,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost,
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR.
h) znaša 30.200,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost,
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR.
K vrednostim, ki bodo dosežene po končani javni dražbi bo potrebno kupcu obračunati še 20% DDV.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupec mora znesek kupnine, dosežene na javni dražbi skupaj z 20% davkom
na dodano vrednost, poravnati najkasneje
v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogod-

be oziroma izstavitvi računa. Kupec nakaže kupnino na račun Občine Cerknica št.
01213-0100002563 pri UJP Postojna.
Plačilo kupnine na naveden način in
v določenem roku po sklenitvi pogodbe je
bistveni element prodajne pogodbe.
Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki bo
izdano s strani prodajalca, po plačilu celotne
kupnine in ostalih stroškov v zvezi s prodajno pogodbo.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 26. 8. 2008,
in sicer:
– za zemljišče navedeno pod A) s pričetkom ob 9. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo
nadstropje);
– za zemljišče navedeno pod B) s pričetkom ob 10. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo
nadstropje);
– za zemljišče navedeno pod C) s pričetkom ob 11. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo
nadstropje);
– za zemljišče navedeno pod D) s pričetkom ob 12. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo
nadstropje);
– za zemljišče navedeno pod E) s pričetkom ob 13. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo
nadstropje);
– za zemljišče navedeno pod F) s pri
četkom ob 14. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo
nadstropje);
– za zemljišče navedeno pod G) s pričetkom ob 15. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo
nadstropje);
– za zemljišče navedeno pod H) s pričetkom ob 16. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo
nadstropje).
7. Višina varščine
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene:
– za
zemljišče
pod
A)
znaša
3.500,00 EUR,
– za
zemljišče
pod
B)
znaša
5.400,00 EUR,
– za
zemljišče
pod
C)
znaša
3.300,00 EUR,
– za
zemljišče
pod
D)
znaša
3.100,00 EUR,
– za
zemljišče
pod
E)
znaša
1.700,00 EUR,
– za
zemljišče
pod
F)
znaša
2.900,00 EUR,
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– za
zemljišče
pod
G)
znaša
4.300,00 EUR,
– za
zemljišče
pod
H)
znaša
3.100,00 EUR.
Varščino je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Cerknica št.
01213-0100002563 pri UJP Postojna. Če
dražitelj kupuje več parcel iz tega razpisa
morajo biti varščine plačane ločeno za vsak
predmet prodaje posebej.
Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se varščina vrne najkasneje v roku
8 dni po zaključku javne dražbe brez obresti. Dražitelju, ki uspe, se vplačana varščina
vračuna v kupnino. Kolikor dražitelj, ki je
uspel na javni dražbi ne sklene prodajne
pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača
kupnine, organizator javne dražbe obdrži
vplačano varščino.
8. Splošni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU
ter pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji ali v deželah Evropske unije.
Organizatorju javne dražbe je potrebno
pred pričetkom javne dražbe predložiti:
– dokazilo o plačilu varščine;
– pravna oseba mora predložiti izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni, šteto do dneva javne dražbe;
– samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra samostojnih podjetnikov;
– fizična oseba veljaven osebni dokument;
Pooblaščenci pravnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti pooblastilo za licitiranje.
Vse listine je potrebno predložiti v izvirniku razen dokazila o plačilu varščine, ki je
lahko fotokopija.
9. Posebni pogoji
S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel
tudi naslednje obveznosti, in sicer:
– da bo nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe, overitvami pri notarju in stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim prenosom
kupljenega zemljišča.
Navedeni posebni pogoj bo sestavni del
prodajne pogodbe.
10. Posebno določilo: organizator javne
dražbe lahko postopek prodaje ustavi do
sklenitve pravnega posla. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplačana
varščina brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bo organizator dražitelje pisno
obvestil.
11. Ogled nepremičnine in informacije:
po predhodnem dogovoru je možen ogled
zemljišča, ki so predmet javne dražbe. Informacije o ogledu in morebitne dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na tel.
01/709-06-10 ali 01/799-06-16, kontaktna
oseba Olga Smodila.
Občina Cerknica
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Razpisi delovnih mest
Št. 434/08
Ob-6348/08
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB1 in 56/08), 35.
člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
121/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96,
18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC,
127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 9. člena
Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 65/08) Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
generalnega direktorja Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba s področja
družboslovja, humanistike ali tehnike;
– najmanj deset let delovnih izkušenj, od
tega najmanj pet let izkušenj pri vodenju
dela;
– poznavanje področja dela zavoda;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– višjo raven znanja najmanj enega svetovnega jezika;
– osnovno raven znanja drugega svetovnega jezika.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na
visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu
zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih
ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje
slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu
znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje
v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo
oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Za višjo raven znanja svetovnega jezika
se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika
ali dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem
jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi,
v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII.
stopnjo izobrazbe v okviru študija enega
izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali
več opravljal dela visokošolske zahtevnosti
v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil
izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem
univerzitetnem študiju.
Za osnovno raven znanja svetovnega
jezika se šteje potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji
(šola tujega jezika), potrdilo o udeležbi na
strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno
zaključenem srednješolskem izobraževanju
(V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega
jezika uspešno zaključeno oziroma drugo
ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:

– vizijo delovanja zavoda v prihodnjih
petih letih, ki vsebuje finančni, kadrovski in
organizacijski vidik;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. poznavanje področja dela zavoda,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe,
za katero je kandidat opravljal delo, datum
začetka in konca opravljanja dela ter opis
dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti
razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje
pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere
mora biti razvidna vrsta izobraževanja in
izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta imenoval za generalnega
direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo
o zaposlitvi za določen čas s predsednikom
sveta Javnega zavoda Republike Slovenije
za varstvo kulturne dediščine.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – generalni
direktor – Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine« v 14 dneh po objavi javnega
razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Vesna
Rifelj, tel. 01/369-59-34.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št. 110-161/2008
Ob-6382/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 7 prostih mest okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-121/2008
Ob-6383/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Brežicah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti živ
ljenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
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pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-6440/08
Svet Onkološkega inštituta Ljubljana, na
podlagi 13. člena statuta razpisuje delovno
mesto:
generalnega direktorja onkološkega
inštituta (m/ž) za mandatno obdobje štirih let.
Za generalnega direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj z organizacijo, vodenjem in upravljanjem,
– da predloži program dela in razvoja
OI.
Prijavi je potrebno priložiti:
– dokazila o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev,
– program dela in razvoja OI.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev je potrebno oddati v 15
dneh po objavi razpisa na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, s pripisom
»Razpisni komisiji – ne odpiraj!«.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 161107-08-0610
Ob-6492/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 in
65/08) Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, objavlja javni natečaj za
položaj
direktorja Urada Republike Slovenije
za nadzor prirejanja iger na srečo v Ministrstvu za finance.
I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 63/2007 – UPB3) se kot delovne
izkušnje šteje delovna doba na delovnem
mestu, za katero se zahteva ista stopnja
izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji
izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno
razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo
opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi
delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec
pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira (objavljeno tudi na spletni
strani Ministrstva za javno upravo, pod zavihkom Delovna razmerja in štipendiranje,
Uslužbenski sistem).
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
3. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za finance
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 50/2006 – UPB 2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
III. Posebna natečajna komisija bo
kandidate preverjala v skladu s Standardi
strokovne usposobljenosti, merili za izbiro
in metodami preverjanja usposobljenosti
uradnikov na položajih v državni upravi, ki
jih je določil Uradniški svet (standardi št.
906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne
22. 12. 2004), objavljenimi na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika
ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru
s posebno natečajno komisijo. Pri znanju
vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina
ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja
v državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja;
– strokovno uveljavljenost na področju;
– poznavanje pravne ureditve področja;
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave;
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– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Za izbranega kandidata, se v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list
RS, št. 50/06 – UPB2) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »strogo tajno«.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Slovenska 54/II.
Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj bo izbrani kandidat dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje in upravljanje v upravi«, ki ga organizira in izvaja Ministrstvo za javno upravo,
Upravna akademija.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave
na spletni strani ministrstva, pristojnega za
javno upravo oziroma v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21.
členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Renato Pečaver,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, tel. 01/478-16-71.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za finance
Ob-6493/08
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB in 65/08) Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji svetovalec za pravne zadeve.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu višji svetovalec
III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– 4 leta delovnih izkušenj,
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– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazba.
Delovno področje:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava analiz, razvojnih
projektov informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
– spremljanje zakonodaje in uradnih objav,
– priprava in sodelovanje pri pripravi
pravnih aktov občine,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo o opravljenem državnem izpitu,
– izjavo o opravljenem strokovnem izpitu
za inšpektorja,
– izjavo kandidata, da:
a) je državljan Republike Slovenije
b) 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,
c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje medobčinskemu inšpektoratu in redarstvo, pridobitev podatkov iz
pete alineje iz uradne evidence. V primeru,
da kandidat ne bi soglašal, bo moral sam
priložiti ustrezna dokazila.
Kandidati morajo k prijavi z dokazili priložiti življenjepis. V prijavi lahko kandidati poleg formalne izobrazbe navedejo tudi druga
znanja in veščine, ki so jih pridobili.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv višji svetovalec III.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
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višji svetovalec za pravne zadeve« na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS ter na spletni strani Občine Litija.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska prijava, poslana na elektronski
naslov: obcina.litija@litija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Tatjana Kržišnik, tel. 01/89-63-426, elektronski naslov: tatjana.krzisnik@litija.si.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški
spol.
Občina Litija
Št. 110-162/2008
Ob-6496/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/2007 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-167/2008
Ob-6497/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):

– 4 prostih mest okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz
8. člena in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene
v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-166/2008
Ob-6498/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz
8. člena in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene
v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
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– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 701-13/2008
Ob-6499/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
V skladu z drugim odstavkom 56. člena
Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje
za okrožnega državnega tožilca.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo), mora prijava
kandidata vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in

dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto vodje okrožnega
državnega tožilstva.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto vodje okrožnega
državnega tožilstva lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za funkcijo vodje okrožnega državnega tožilstva od upravljavca
matičnega registra, podatek o državljanstvu
pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-164/2008
Ob-6514/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 3 prosta mesta državnih pravobranilcev na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
državnega pravobranilca, določene v 26.
členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti po
pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju
splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki
jo je izdala;
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– da je opravil pravniški državni izpit,
z navedbo datuma opravljenega izpita,
iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-165/2008
Ob-6515/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Zunanjem oddelku Državnega
pravobranilstva v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
državnega pravobranilca, določene v 26.
členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti po
pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju
splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki
jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit,
z navedbo datuma opravljenega izpita,
iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave

Št. 007-16/2008/15
Ob-6316/08
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. Barbara Frlan se razreši kot sodna
tolmačka, imenovana za angleški in nemški
jezik, z dnem 1. 7. 2008.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-16/2008/15
Ob-6317/08
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07) Ministrstvo za pravosodje objavlja
razrešitev sodnega izvedenca in sodnega
cenilca:
1. Aleksander Golob se razreši kot sodni
izvedenec in sodni cenilec, imenovan za
strokovno področje elektro stroke – elektroenergetika, računalništvo, z dnem 1. 7.
2008.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-16/2008/16
Ob-6318/08
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07) Ministrstvo za pravosodje objavlja
razrešitev sodnega izvedenca:
1. Igor Jereb se razreši kot sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje
gradbeništvo – visoke gradnje, z dnem 2. 7.
2008.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 476-13/2008
Ob-6460/08
Komisija za prodajo in drugo razpolaganjem s finančnim premoženjem Republike
Slovenije manjše vrednosti, ki je v pristojnosti Ministrstva za finance, na podlagi 3.
točke drugega odstavka 80.f člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B in
56/02 – ZJU), 46. in 48. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občine (Uradni
list RS, št. 123/03 in 140/06), in prvega
odstavka 28. člena Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07) objavlja
oglas za
javno zbiranje ponudb
za nakup delnic in poslovnih deležev
1. Predmet prodaje je celoten paket delnic v posamezni delniški družbi oziroma
celotni poslovni delež v družbi z omejeno
odgovornostjo, ki so v lasti Republike Slovenije, in sicer:

a) Družbe z omejeno odgovornostjo:
Matična
številka
1

Pravna oseba

5448719 Integral – Avtobusni promet
in turizem Zagorje d.o.o.

Delež v %
tekoče stanje
0,23

Nominalna vrednost
deleža za prodajo
v EUR
1.543,98

b) Delniške družbe:
Zap
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Matična
številka

Pravna oseba

5733421 CATV Murska Sobota d.d.
5143802 Cestno podjetje Kranj, Družba
za vzdrževanje in gradnjo
cest, d.d.
1459481 Emona – Farma Ihan družba
pooblaščenka, d.d.
1459481 Emona – Farma Ihan Družba
pooblaščenka, d.d.
5042178 ETI Elektroelement d.d.
5403693 Farme Ihan d.d.
5385334 Gea College d.d., Poslovno
izobraževanje
1451596 Koroška trgovina d.d.
5420792 KRS - Kabelsko Razdelilni
sistem Rotovž, d.d.
5141966 Perutnina Ptuj d.d.
5048591 Pivovarna Union d.d.
5026237 SKB banka d.d. Ljubljana

Št. vseh delnic
za prodajo

Simbol
vrednostnega
papirja

20
366

CKRG

1.346

EIPA

1.250
3
737

EIPB
ETIG
EIHG

10
209

GEAL
∕

87
60
11
42

KSRR
PPTG
PULG
SKBB

2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
a) Ponujeno ceno: izražena mora biti
s točno določenim zneskom v evrih.
b) Način in rok plačila: nakazilo v enkratnem znesku v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Kolikor kupnina ni pravočasno plačana,
Ministrstvo za finance odstopi od pogodbe
in sklene pogodbo z drugim najboljšim ponudnikom.
c) Rok veljavnosti ponudbe: ne sme biti
krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe.
3. Prenos imetništva:
– V primeru prodaje paketa delnic bo
prodajalec v roku 3 delovni dni po prejemu
dokazila, da je kupec v celoti poravnal svoje
zapadle obveznosti, izdal nalog za preknjižbo delnic.
– Pridobitelj poslovnih deležev postane
njihov imetnik z dnem plačila vseh pogodbenih obveznosti, o čemer je dolžan odsvojitelju predložiti ustrezna dokazila o plačilu.
V razmerju do družbe se pridobitelj šteje za
pridobitelja poslovnega deleža od dne, ko
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poslovodji družbe prijavi pridobitev in predloži dokazilo o plačani celotni kupnini. Na
podlagi prijave in ustreznih dokazilih se izvede vpis sprememb v sodni register.
4. Na razpisu lahko sodelujejo domače in
tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe
morajo k ponudbi predložiti izpis iz sodnega
(ali iz drugega ustreznega) registra, ki ni
starejši od 30 dni.
5. Komisija bo ponudbe pregledala in
ocenila na podlagi kriterijev, ki so navedeni
kot elementi ponudbe v 2. točki tega razpisa.
O izboru najboljšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni po končanem postopku.
6. Za pravočasno se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež Republike Slovenije
Ministrstva za finance, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom »Ponudba za javno zbiranje ponudb
za nakup delnic oziroma poslovnih deležev
(navesti firmo družbe) – Ne odpiraj!« najpozneje do 8. 9. 2008 do12. ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi
ponudbe, ki bodo glede na 2. točko tega
razpisa nepopolne.
7. Na podlagi tega razpisa Republika
Slovenija Ministrstvo za finance ni zavezano
k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu delnic oziroma poslovnega deleža z najboljšim
ali katerimkoli drugim ponudnikom.
8. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo
vsak delavnik od 13. do 15. ure pri Bronislavi Zlatković, tel. 01/369-68-79 in Nevenki
Brecelj Popović, tel. 01/369-64-25.
Ministrstvo za finance
Ob-6441/08
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), 18.g
člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljub
ljana (Uradni list RS, št. 94/05 s spremembami in dopolnitvami) in Finančnega načrta
Javnega stanovanjskega sklad Mestne občine Ljubljana za leto 2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca nepremičnin: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana,
matična številka: 1719572, ID za DDV:
SI41717031.
Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, matična številka: 5269652, ID za DDV: SI47991119.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
predmet prodaje je 6 poslovnih prostorov
– lokalov, lociranih v pritlični etaži objekta A3, ki leži ob Šmartinski in Pokopališki cesti v katastrski občini Zelena Jama,
v Ljubljani. Lokali so izdelani do podaljšanje 3. gradbene faze, posamezni kupec pa
si glede na zahteve dejavnosti sam izvaja
in projektira notranje instalacije lokala, notranjo gradbeno opremo, finalizacijo sten,
stropov in tlakov. Lokali so komunalno urejeni. Za ogrevanje vseh lokalov je predvidena kompaktna toplotna postaja, ki je

locirana v toplotni postaji TP 2 v 1. kletni
etaži objekta A3. Za vsak lokal je predviden priključek hladne vode. Topla sanitarna
voda za potrebe lokala se pripravlja individualno v vsakem lokalu. Predviden je tudi
priključek elektrike ter telefonska instalacija
do lokala.
Predvidena dejavnost, ki naj bi se opravljala v lokalu št. 1 in 5 je gostinska dejavnost za pripravo hrane ali bar. Za ostale
lokale je predvidena trgovska, servisna ali
mirna poslovna dejavnost.
Podrobnejši opis lokalov:
2.1 Poslovni prostor – lokal št. 1 v pritlični
etaži stanovanjsko – poslovnega objekta A3
v funkcionalni enoti F3 v območju urejanja
MS ½-1 in MR 1/1 Zelena Jama v izmeri
54,68 m2, shramba v 1. kletni etaži objekta
v izmeri 8,30 m2 in 2 parkirni mesti v 1. kletni
etaži objekta v izmeri 28,55 m2, ki stoji na
parc. št. 1488/9, 1488/11, 1488/12, 1488/13,
1563/7, 1565/8, 1565/9, 1565/10, 1488/04,
1488/6, 1488/8 in 1564/5, vse k.o. Zelena
Jama. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov. Etažna lastnina
še ni vzpostavljena.
Izhodiščna cena: 215.000,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena vključuje davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.2 Poslovni prostor – lokal št. 2 v pritlični
etaži stanovanjsko-poslovnega objekta A3
v funkcionalni enoti F3 v območju urejanja
MS ½-1 in MR 1/1 Zelena Jama v izmeri
118,17 m2 in 3 parkirna mesta v 1. kletni
etaži objekta v izmeri 41,10 m2, ki stoji na
parc. št. 1488/9, 1488/11, 1488/12, 1488/13,
1563/7, 1565/8, 1565/9, 1565/10, 1488/04,
1488/6, 1488/8 in 1564/5, vse k.o. Zelena
Jama. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov. Etažna lastnina
še ni vzpostavljena.
Izhodiščna cena: 357.000,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena vključuje davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.3 Poslovni prostor – lokal št. 3 v pritlični
etaži stanovanjsko – poslovnega objekta A3
v funkcionalni enoti F3 v območju urejanja
MS ½-1 in MR 1/1 Zelena Jama v izmeri
84,25 m2 in 3 parkirna mesta v 1. kletni etaži
objekta v izmeri 41,00 m2, ki stoji na parc. št.
1488/9, 1488/11, 1488/12, 1488/13, 1563/7,
1565/8, 1565/9, 1565/10, 1488/04, 1488/6,
1488/8 in 1564/5, vse k.o. Zelena Jama.
K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov. Etažna lastnina še ni
vzpostavljena.
Izhodiščna cena: 272.000,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena vključuje davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.4 Poslovni prostor – lokal št. 4 v pritlični
etaži stanovanjsko – poslovnega objekta A3
v funkcionalni enoti F3 v območju urejanja
MS ½-1 in MR 1/1 Zelena Jama v izmeri
51,75 m2, shramba v 1. kletni etaži objekta
v izmeri 8,50 m2 in 2 parkirni mesti v 1. kletni
etaži objekta v izmeri 28,55 m2, ki stoji na
parc. št. 1488/9, 1488/11, 1488/12, 1488/13,
1563/7, 1565/8, 1565/9, 1565/10, 1488/04,
1488/6, 1488/8 in 1564/5, vse k.o. Zelena
Jama. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov. Etažna lastnina
še ni vzpostavljena.
Izhodiščna cena: 176.000,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena vključuje
davek na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
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2.5 Poslovni prostor – lokal št. 5 v pritlični
etaži stanovanjsko – poslovnega objekta A3
v funkcionalni enoti F3 v območju urejanja
MS ½-1 in MR 1/1 Zelena Jama v izmeri
151,83 m2 in 4 parkirna mesta v 1. kletni
etaži objekta v izmeri 53,55 m2, ki stoji na
parc. št. 1488/9, 1488/11, 1488/12, 1488/13,
1563/7, 1565/8, 1565/9, 1565/10, 1488/04,
1488/6, 1488/8 in 1564/5, vse k.o. Zelena
Jama. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov. Etažna lastnina
še ni vzpostavljena.
Izhodiščna cena: 543.000,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena vključuje davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.6 Poslovni prostor – lokal št. 6 v pritlični
etaži stanovanjsko – poslovnega objekta A3
v funkcionalni enoti F3 v območju urejanja
MS ½-1 in MR 1/1 Zelena Jama v izmeri
41,85 m2, shramba v 1. kletni etaži objekta
v izmeri 8,30 m2 in 2 parkirni mesti v 1. kletni
etaži objekta v izmeri 25,00 m2, ki stoji na
parc. št. 1488/9, 1488/11, 1488/12, 1488/13,
1563/7, 1565/8, 1565/9, 1565/10, 1488/04,
1488/6, 1488/8 in 1564/5, vse k.o. Zelena
Jama. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov. Etažna lastnina
še ni vzpostavljena.
Izhodiščna cena: 147.000,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena vključuje davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«, poznejših reklamacij
v primeru napak ne bomo upoštevali.
3.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo prodajalec upošteval kot edino merilo
ponujeno ceno, kar pomeni, da bo izbran
najboljši oziroma najugodnejši ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino.
3.3 Izbrani ponudnik se lahko odloči, da
plača celotno kupnino hkrati, ima pa tudi
možnost plačila kupnine v treh obrokih. Ponudnik mora v ponudbi navesti, za kakšen
način plačila kupnine se je odločil. V primeru
plačila kupnine v enem znesku, mora biti
slednja plačana v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe. V primeru plačila kupnine v treh
obrokih, pa mora biti prvi obrok v višini 60%
celotne kupnine plačan v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe, na podlagi izstavljenega računa
prodajalca. Pri prvem obroku se obračuna že
plačana varščina. Drugi in tretji obrok kupnine pa se poravnata na način in v rokih, določenih v prodajni pogodbi. Plačilo drugega
in tretjega obroka kupnine je kupec dolžan
zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na
prvi poziv. Pravočasno plačevanje kupnine je
bistvena sestavina pogodbe.
3.4 Če izbrani ponudnik ne bo plačal
celotne kupnine oziroma prvega obroka kupnine in sklenil pogodbe v določenem roku,
se šteje, da odstopa od nakupa, plačano
varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene prodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po
poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini kot posameznemu delu stavbe v etažni
lastnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še pripadajoči davek na dodano vrednost ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
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4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na račun
namenskih sredstev JSS MOL številka
01261-6520972441 sklic na številko 00 –
9999. Plačana varščina se izbranemu ponudniku (kupcu) vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, številko telefona in telefaksa, naziv in naslov banke za
vračilo varščine),
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.4 teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
4.3 Ponudniki morajo pisne ponudbe
z dokazili poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišče družbe: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, v zaprti
ovojnici. Ovoj ponudb mora biti opremljen
s sledečimi podatki:
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 1 Zelena jama – Ne odpiraj!«
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 2 Zelena jama – Ne odpiraj!«
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 3 Zelena jama – Ne odpiraj!«
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 4 Zelena jama – Ne odpiraj!«
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 5 Zelena jama – Ne odpiraj!«
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 6 Zelena jama – Ne odpiraj!«
Na hrbtni strani ovojnice morata biti naslov in žig pošiljatelja. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe.
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo vročene na navedeni naslov do vključno 7. 8. 2008 do 9. ure.
4.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti
naslednje priloge:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– dokazilo o registraciji za pravne osebe,
ki ni starejše od 30 dni (izpis iz sodnega registra ali izpis iz registra DURS oziroma AJPES). Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora slednji predložiti notarsko overjeno
pooblastilo,
– pisna izjava ponudnika, da zoper ponudnika ni uveden ali začet kateri izmed
postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
ZFPPIPP (Ur. l. RS, št. 126/07) – dokazilo
ne sme biti starejše od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– program dejavnosti, ki naj bi se odvijale
v posameznem poslovnem prostoru,
– potrdilo o plačani varščini,
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– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 6. 10. 2008.
5. Dodatne informacije:
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko
zainteresirani ponudniki dobijo pri družbi DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, in sicer pri Lužar Janji
na tel. 01/30-68-132 in Grašič Daši na tel.
01/30-68-159. V primeru njune odsotnosti
ju nadomešča Sommeregger Primožič Jana
na tel. 01/30-68-118.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v četrtek, dne 7. 8. 2008 na sedežu družbe
DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, v I. nadstropju, dvorana št.
1.18., z začetkom:
– za poslovni prostor – lokal št. 1 ob
10.00 uri;
– za poslovni prostor – lokal št. 2 ob
10.30;
– za poslovni prostor – lokal št. 3 ob
11. uri;
– za poslovni prostor – lokal št. 4 ob
11.30;
– za poslovni prostor – lokal št. 5 ob
12. uri;
– za poslovni prostor – lokal št. 6 ob
12.30.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
6.2 Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Razpis
se šteje kot uspel tudi v primeru, da ponudbo odda le en ponudnik.
6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija s ponudniki, ki so ponudili enako visoko kupnino
opravila dodatna pogajanja.
6.4 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
6.5 Prodajalec ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o odprodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko začeti
postopek do sklenitve prodajne pogodbe
kadarkoli ustavi, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti
varščino brez obresti.
Sestavni del te objave javnega zbiranja
ponudb je tudi osnutek prodajne pogodbe.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno v Uradnem listu RS, v dnevnem časopisu Dnevnik in na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana http://jssmol.si/stanova
nja.asp?tekst=razpisi.inc
Osnutek prodajne pogodbe, ki je sestavni del besedila javnega zbiranja ponudb, se
objavi samo na zgoraj navedeni spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 135
Ob-6325/08
Na podlagi 30. člena Statuta Občine
Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št.
11/99, 7/01, 19/05 in 12/06), 44. člena Ured-
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be o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in sklepa Občinskega sveta Občine Ormož z dne
14. 5. 2008, Občina Ormož objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec/organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Ormož, Ptujska c. 6,
2270 Ormož.
II. Predmeti javnega zbiranja ponudb:
Sklop 1:
Gradbene parcele s parc. št.:
Parc.št.
1031/1

K.O.
k.o. Ormož

v izmeri

1031/2
1031/3
1031/5

k.o. Ormož
k.o. Ormož
k.o. Ormož

v izmeri
v izmeri
v izmeri

m2
665
258
683
649
621

Vrednost v
za izhodiščno vrednost
za izhodiščno vrednost
za izhodiščno vrednost
za izhodiščno vrednost

EUR
19.950
7.740
20.490
19.470
18.630

Sklop 2:
Gradbene parcele v sklopu kot celota se
kot predmet javnega zbiranja ponudb v odkup ponudijo kot skupen kompleks sledečih
parcel pod enakimi pogoji:
Parc.št.
1031/40
1031/41
1031/42
1031/43
1031/44
1031/45
1031/46
1031/47
1031/48
1031/49
1031/50
1031/51
1031/52
Skupaj

K.O.
k.o. Ormož
k.o. Ormož
k.o. Ormož
k.o. Ormož
k.o. Ormož
k.o. Ormož
k.o. Ormož
k.o. Ormož
k.o. Ormož
k.o. Ormož
k.o. Ormož
k.o. Ormož
k.o. Ormož

v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri

m2
659
784
868
864
912
826
726
846
916
878
780
634
620
10.313

Vrednost v
za izhodiščno vrednost
za izhodiščno vrednost
za izhodiščno vrednost
za izhodiščno vrednost
za izhodiščno vrednost
za izhodiščno vrednost
za izhodiščno vrednost
za izhodiščno vrednost
za izhodiščno vrednost
za izhodiščno vrednost
za izhodiščno vrednost
za izhodiščno vrednost
za izhodiščno vrednost

Gradbene parcele so v skladu z Odlokom
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje pri vinski kleti
v Ormožu (Uradni vestnik Občine Ormož št.
19/07) predvidene za gradnjo stanovanjskih
hiš oziroma predstavljajo del stanovanjske
urbane cone.
III. Vrsta pravnega posla za predmete
prodaje pod točko II.: prodajna pogodba.
IV. Ponudbena cena:
Najnižja možna ponudbena cena, ki je
predmet prodaje, je 30 EUR/m2 za vsako
posamezno parcelo v sklopu 1.
Najnižja možna ponudbena cena, ki
je predmet prodaje, je 309.390 EUR (30
EUR/m2) za kompleks parcel, ki se prodajajo
kot enota oziroma skupek pod sklopom 2.
V izhodiščno ceno predmeta prodaje
davek na dodano vrednost ni vključen in
bremeni kupca.
V. Merilo za izbiro ponudnika: edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je
najvišja cena.
VI. Prodajni pogoji in sklenitev po
godbe:
1. nakup po načelu videno – kupljeno;
2. ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:

EUR
19.770
23.520
26.040
25.920
27.360
24.780
21.780
25.380
27.480
26.340
23.400
19.020
18.600
309.390
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a) ime in priimek oziroma firmo kupca
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
b) navedbo nepremičnine,
c) ponujeno ceno,
d) dokazilo o plačani varščini,
e) potrdilo o državljanstvu države članice Evropske unije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
a) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Ormož,
01287-0100018046, sklic 00 110999. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno
všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena v roku 8 dni po izboru;
b) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
c) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla;
d) Ponudnika veže ponudba 2 meseca
od roka, ki je določen za oddajo popolne
ponudbe;
e) Uspešni ponudnik mora v 15. dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
f) Celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa prodajne pogodbe
na transakcijski račun prodajalca. Plačilo
kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
g) Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe ali če ne plača celotne kupnine,
varščina zapade v korist Občine Ormož in
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
h) Rok za oddajo popolnih ponudb je
najkasneje do vključno 18. avgusta 2008,
do 12. ure. Popolne ponudbe se oddajo na
vložišču Občine Ormož ali pošljejo priporočeno na naslov – Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož, s pripisom: »Javno zbiranje
ponudb za nakup nepremičnine pri vinski
kleti v Ormožu – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
i) Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje
na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož,
tel. 74-15-311. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Ormož
Št. 352-2-0007/2008-03101
Ob-6334/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07 in 94/07) in Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem, št.
319 z dne 27. 5. 2004, Občina Ravne na
Koroškem objavlja poziv za
javno zbiranje
ponudbo za prodajo nepremičnine
1. Organizator javnega zbiranja ponudb
je Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Predmet prodaje je nepremičnina dvosobno stanovanje, v II. nadstropju večstanovanjske stavbe Javornik 65, v skupni izmeri
prodajne površine v izmeri 59,17 m2 oziroma skupne stanovanjske površine v izmeri
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67,52 m2, ni vpisano v etažni lastnini in je
oddano v najem za nedoločen čas.
Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke,
zajema stanovanje prostore naslednjih neto
koristnih površin:

Klet:
II. nadstropje:
– soba
– soba
– kuhinja
– kopalnica
z WC-jem
– predsoba
– balkon
Skupaj

Prodajna površina
3,28

Skupna stanovanjska površina
6,56

18,67
12,89
11,48

18,67
12,89
11,48

4,06
7,10
1,69
59,17

4,06
7,10
6,76
67,52

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščina se nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot
5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun
št. 01303-0100009987, odprt pri Banki Slovenije.
5. Informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko
interesenti pridobijo v ponedeljek, torek in
četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 15.
ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11.
do 17. ure ter v petek od 7.30 do 10. ure
in od 11. do 13. ure, pri Ireni Došen, na tel.
02/821-60-17.
6. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– V ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o plačani 10% varščini ter natančno
navesti ponujeno ceno;
– Rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe;
– Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika
in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe
noče podpisati;
– Osebe, ki uporabljajo stanovanje (najemnik in uporabniki) imajo pod enakimi pogoji
kot izbrani ponudnik predkupno pravico;
– Izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo, cenitev).
7. Navedeno nepremičnino prodaja Občina Ravne na Koroškem kot lastnik. Ker je
nepremičnina oddana v najem za nedoločen
čas, imajo osebe, ki uporabljajo stanovanje
pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik,
predkupno pravico.
8. Izhodiščna cena za predmetno nepremičnino je 47.627,83 €. Kupnino je potrebno
plačati v roku 8 dni od podpisa pogodbe
z nakazilom na transakcijski račun Občine
Ravne na Koroškem.
9. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je
bistvena sestavina pravnega posla.
10. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti
ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
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Koroškem z oznako »Ponudba za nakup
dvosobnega stanovanja, Javornik 65 – ne
odpiraj«.
11. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb.
12. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo
za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi
postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati
odškodnine.
13. Kontaktna oseba prodajalca: svetovalka za urejanje stavbnih zemljišč, Irena
Došen.
14. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno,
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene,
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom,
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb,
– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
15. Javno odpiranje ponudb bo dne
13. 8. 2008 ob 14.15, v sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 478-163/2008
Ob-6341/08
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. 478-163/2008, z dne 30. 6. 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. Prodajalec: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
3. Predmet prodaje: nepremičnini parc.
št. 954/33, zelenica v izmeri 1.493 m2, vpisana pri vl. št. 1786, k.o. Črnomelj in parc.
št. 927/27, zelenica v izmeri 241 m2, vpisana
pri vl. št. 1.199, k.o. Črnomelj.
Nepremičnini, ki sta predmet prodaje
sta v lasti Občine Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj, do celote. Občina Črnomelj je nepremičnino parc. št. 954/33, k.o.
Črnomelj, pridobila na podlagi kupne pogodbe z dne 22. 4. 1982, št. 465-22/76 in
v skladu s 3. členom Zakona o lastninjenju
nepremičnin v družbeni lastnini (Ur. l. RS, št.
44/97, 59/01, 110/02), nepremičnino parc.
št. 927/27 k.o. Črnomelj pa na podlagi kupne pogodbe z dne 15. 4. 1977.
Na nepremičninah parc. št. 927/27 in
parc. št. 954/33, k.o. Črnomelj, je vknjižena stvarna služnost izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora toplovodnega
omrežja, v korist podjetja Energetika Črnomelj d.o.o., Škofjeloška cesta 6, p. Kranj,
pod Dn št. 2103/2006. Razen navedene
služnosti na nepremičninah, sta obe nepre-

mičnini prosti vseh ostalih bremen (javno
pravnih in zasebno pravnih).
Kupoprodajna pogodba bo sklenjena
med izbranim ponudnikom na eni strani in
prodajalcem na drugi.
Nepremičnini parc. št. 954/33 in parc.
št. 927/27, k.o. Črnomelj, sta nezazidani
zemljišči, po prostorskem planu Občine Črnomelj se nahajata v poselitvenem območju, namenjenem za blokovno stanovanjsko
gradnjo. Za to območje je s strani Občine
Črnomelj sprejet zazidalni načrt. Nepremičnini se nahajata v stanovanjskem naselju
Čardak v Črnomlju, ob Ulici Moša Pijade
in Ulici 21. oktobra. Na zemljiščih še ni priključkov komunalnih naprav za nov objekt in
za skupno komunalno rabo. V neposredni
bližini potekajo vsa omrežja komunalnih naprav mesta Črnomelj, vključno z lokalnim toplovodnim omrežjem za ogrevanje naselja.
Dostop do zemljišč je po asfaltni ulici skozi
naselje, ki poteka na južnem robu parcel.
Cesta ima pločnike, javno razsvetljavo in odvodnjavanje. Glede na gospodarsko, družbeno in prometno infrastrukturo Črnomlja,
je lega zemljišč zelo ugodna. Za gradnjo
stanovanjskega bloka v skladu z Zazidalnim
načrtom Čardak, si mora investitor pridobiti
še sosednje zemljišče, ki ni v lasti Občine
Črnomelj.
4. Cena zemljišč: izhodiščna cena je
78.030 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost (DDV) po predpisani stopnji
20%, ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine,
plačati na ponujeno ceno.
5. Nepremičnini se odprodata kot celota,
po načelu »videno – kupljeno«.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS ali v drugi državi
članici EU in samostojni podjetniki s sedežem v RS oziroma drugi državi članici EU,
ki so registrirani za opravljanje in opravljajo
gradnjo stavb (dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti – F 41), 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 8. 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 sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo organizatorja
prodaje in izdelana tako, da vsebuje:
– izpisek iz sodnega registra ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran in opravlja dejavnost gradnje stavb (dejavnost po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – F 41), ki ne sme biti
starejši od 30 dni, šteto od zadnjega dne,
določenega za oddajo ponudbe,
– pisno navedbo vsaj treh doslej uspešno izvedenih tovrstnih gradenj (stanovanjski blok),
– 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,
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– 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,
– potrdilo sodišča, da zoper ponudnika ni
uveden stečajni postopek, postopek prisilne
poravnave ali likvidacije,
– navedbo nepremičnin, ki sta predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno– pri čemer cena (brez
davka) ne sme biti nižja od izhodiščne,
– izjavo ponudnika, da soglaša z razpisnimi pogoji,
– idejno zasnovo gradnje na nepremičninah, ki sta predmet prodaje, ki mora biti
v skladu z Zazidalnim načrtom Čardak, z navedbo terminskega plana izvedbe gradnje,
– pisno zagotovilo ponudnika, da bo pridobil ostalo potrebno zemljišče za gradnjo,
uredil vso potrebno dokumentacijo v zvezi
z gradnjo na nepremičninah, ki sta predmet
prodaje in v roku 2 let od sklenitve prodajne
pogodbe začel z gradnjo na teh nepremičninah, v skladu s priloženo idejno zasnovo, ter
to gradnjo zaključil v roku 1,5 let od pričetka
gradnje. Ponudnik mora podati tudi pisno
izjavo ponudnika, da v primeru neizpolnitve
teh obveznosti soglaša z možnostjo odstopa
prodajalca od prodajne pogodbe in razdrtja pogodbe, pri čemer nepremičnini, ki sta
predmet prodaje pripadeta v last prodajalcu,
kupcu pa se vrne kupnina, zmanjšana za
plačano varščino,
– pisno izjavo ponudnika, da soglaša
z izgovorjeno predkupno pravico Občine
Črnomelj na kupljenih nepremičninah,
– 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 dodano vrednost (DDV). Varščino je potrebno nakazati na podračun EZR Občine Črnomelj, št.
01217-0100015850, sklic: 00 478-163-2008.
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. Ostali kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati zainteresirani ponudniki, da bodo uvrščeni v skupino primernih kupcev:
– zoper ponudnika ne sme biti uveden
stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije,
– ponudbi mora biti priložena idejna
zasnova gradnje na nepremičninah, ki sta
predmet prodaje, ki mora biti v skladu z zazidalnim načrtom na tem območju, prav tako
mora biti naveden terminski plan pričetka in
konca gradnje,
– ponudnik mora podati pisno zagotovilo,
s katerim se zaveže, da bo, kolikor bo izbran
kot najugodnejši ponudnik, pridobil ostalo
potrebno zemljišče za gradnjo ter uredil vso
potrebno dokumentacijo v zvezi z gradnjo
in v roku 2 let od sklenitve prodajne pogodbe začel z gradnjo na teh nepremičninah,
v skladu s priloženo idejno zasnovo, ter to
gradnjo zaključil v roku 1,5 let od pričetka
gradnje. Prav tako mora ponudnik podati
pisno izjavo, da v primeru neizpolnitve teh
obveznosti soglaša z možnostjo odstopa
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prodajalca od prodajne pogodbe in razdrtja pogodbe, pri čemer nepremičnini, ki sta
predmet prodaje pripadeta v last prodajalcu,
kupcu pa se vrne kupnina, zmanjšana za
plačano varščino
– ponudnik mora biti registriran in opravljati dejavnost gradnje stavb (dejavnost po
Standardni klasifikaciji dejavnosti – F 41).
12. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: kriterij je najvišja ponujena cena.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo, ob izpolnjevanju pogojev, 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 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 ugodnejše pogoje
razpolaganja, lahko s ponudniki izvede dodatna pogajanja.
13. 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, občina pa lahko
sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
14. Kupnino (vključno z DDV v višini
20%) za nepremičnini, ki sta predmet prodaje mora izbrani ponudnik poravnati Občini
Črnomelj v roku 8 dni od izstavitve računa
s strani Občine Črnomelj. Plačilo celotne
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla. V primeru zamude plačila kupnine tečejo zakonite zamudne
obresti od dneva zapadlosti plačila kupnine
do dne plačila. Zemljiškoknjižno dovolilo za
vpis lastninske pravice v korist kupca, bo izstavil prodajalec po poplačilu celotne kupnine. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnini
v last in posest s vknjižbo lastninske pravice
v Zemljiško knjigo.
15. Stroške vknjižbe lastninske pravice
v zemljiško knjigo krije kupec.
16. 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.
17. 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.
18. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne
8. 8. 2008 ob 12. uri na sedežu Občine
Črnomelj, v mali sejni sobi. Pri odpiranju
ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki in
njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili.
19. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni.
20. 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.
21. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi s prodajo nepremičnin
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lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Kontakti osebi: Slavica Novak Janžekovič (tel. 07/30-61-108) in Vinko Kunič (tel.
07/30-61-102).
Občina Črnomelj
Št. 900-6/2008
Ob-6349/08
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 122/07) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana za leto 2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Predmet javnega zbiranja ponudb je
naslednja nepremičnina:
Zazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 2192/3 dvorišče v izmeri
4.997 m2, gospodarsko poslopje v izmeri
1.312 m2, vpisano v z.k. vl. št 815, k.o.,
Bežigrad in
– parc. št. 1416/1 dvorišče v izmeri
1.016 m2, parc. št. 1416/2 dvorišče v izmeri
36 m2, parc. št. 1453/27 železnica v izmeri
3.747 m2 in parc. št. 1453/29 železnica v izmeri 256 m2, vse vpisane v z.k. vl. št. 1.842
k.o. Spodnja Šiška;
2.2 Zemljišča, ki so predmet prodaje se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana, se delno
nahajajo v območju urejanja BO 1/1 Lesnina, del v območju urejanja ŠT 1/1 Območje ŽG in del v območju urejanja ŠO 1/1
Kurilnica.
2.3 Za predmetno območje je bil sprejet
Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BO 1/1 Lesnina, za del območja
urejanja ŠT 1/1 Območje ŽG in del območja
urejanja ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko kulturni center).
2.4 Nepremičnine so proste vseh bremen.
2.5 Pravni posel bo veljal šele po potrditvi le-tega na Mestnem svetu Mestne občine
Ljubljana.
Izhodiščna cena: 4.568.328,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
davka na promet z nepremičninami.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in
bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika

oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po veljavnosti pravnega posla je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na št.
201006, z navedbo »plačilo varščine – javno
zbiranje ponudb za BO 1/1 – Lesnina«. 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:
– 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 varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 28. 7.
2008.
V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja BO 1/1
– Lesnina« na naslov: Mestna občina Ljub
ljana, Komisija za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2.
4.5 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 1. 12. 2008.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z ne-
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premičninami, tel. 01/306-10-67, kontaktna
oseba Jelka Božnar Štampfel.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 31. 7. 2008 ob 10. uri na sedežu
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Klub
15 (dvorana) z začetkom ob 10. uri.
6.2 Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 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 po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.5 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana: http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 2008-07-09
Ob-6385/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajine
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) in
sklepa Občinskega sveta Občine Trnovska
vas z dne 3. 7. 2008, Občina Trnovska vas
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas.
2. Predmet prodaje:
– nova par. št. 704/3 – poslovna stavba
v izmeri 66 m² vl. št. 741, k.o. Trnovska
vas,
– nova par. št. 704/3 – dvorišče v izmeri
348 m², vl. št. 741, k.o. Trnovska vas.
Nepremičnina, ki je predmet prodaje,
leži v ureditvenem območju naselja Občine Trnovska vas P1-S4, kjer je dovoljena
gradnja.
Nepremičnina se prodaja kot zaključena
celota.
V ceno nepremičnine ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec,
prav tako kupec plača vse druge stroške
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.
3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje znaša
46.200,00 €.
4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu videno – kupljeno.
b) Na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% ponujene cene na transakcijski račun
Občine Trnovska vas št. 01385-0100017997.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku

vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
c) Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca,
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine, ki se prodajajo
kot celota,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine,
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe),
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba odda po pooblaščencu,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
1. 10. 2008.
d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb.
e) Uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo.
f) Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavine pravnega
posla.
g) Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Trnovska vas in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
6. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopke prodaje
do sklenitve pravnega posla.
7. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 20. 8. 2008 do 9.
ure na naslov: Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas. Na zaprti
kuverti mora biti pod naslovom občine vidno
navedeno »ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila
komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enako ceno:
– in je eden izmed ponudnikov občan
Občine Trnovska vas oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Trnovska vas, ima
prednost občan Občine Trnovska vas oziroma pravna oseba s sedežem v Občini
Trnovska vas,
– in nihče izmed teh ponudnikov ni občan
oziroma pravna oseba s sedežem v Občini
Trnovska vas se izvede dražba, na katero se
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povabi v se ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo za posamezno enoto.
11. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba z dnem, določenim za dopolnitev,
ne bo popolna, jo prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb prodajalec ne
bo upošteval.
12. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na mag. Jože Potrč, Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254
Trnovska vas, tel. 02/757-95-11, e-pošta:
joze.potrc@trnovska-vas.si.
13. Ogled nepremičnin je možen na
podlagi predhodne najave pri mag. Jože
Potrč, Občina Trnovska vas, Trnovska vas
42, 2254 Trnovska vas, tel. 02/757-95-11,
e-pošta: joze.potrc@trnovska-vas.si.
Občina Trnovska vas
Št. 330-01-2/2004
Ob-6434/08
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja
na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), na
podlagi prvega odstavka 55. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) in na
podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 32/07, 33/08)
javno zbiranje pisnih ponudb
za oddajo v najem poslovnega prostora
– okrepčevalnice v objektu »Zeliščni
center Grgarske Ravne«
I. Najemodajalec: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica.
II. Predmet oddaje v najem: predmet
oddaje v najem je neopremljeni poslovni
prostor, ki se nahaja v delu pritličja objekta
»Zeliščni center Grgarske Ravne« na parcelni številki 361.S, k.o. Bate, v skupni površini 101,30 m² (od tega 89,50 m² okrepčevalnica in 11,80 m² sanitarije). Poslovni
prostor je pred pričetkom uporabe potrebno
adaptirati.
III. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
1. Na razpis se lahko prijavijo državljani RS ali pravne osebe s sedežem v RS.
Zastopniki pravnih oseb se morajo izkazati
s pooblastilom za zastopanje.
2. Registrirana dejavnost: ponudnik mora
biti skladno z veljavnimi predpisi registriran
za izvajanje gostinske dejavnosti – okrepčevalnica, in sicer najkasneje do izteka roka za
podpis najemne pogodbe. Kolikor ponudnik
ne registrira dejavnosti v roku, ima najemodajalec pravico odstopiti od podpisa najemne pogodbe in obdržati varščino.
3. Ponudniki morajo do zaključka razpisa
vplačati varščino v višini dveh izhodiščnih
mesečnih najemnin, in sicer v višini 676,80
EUR, in sicer na TRR Mestne občine Nova
Gorica št.: 01284-0100014022, sklic na št.
75833-7103018-2008.
4. Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo.
Ponudba je popolna, če vsebuje:
– registracijo dejavnosti: za registrirane
pravne osebe se predloži izpisek iz sodnega
registra, ki odraža zadnje stanje; za registrirane samostojne podjetnike posameznike
se predloži izpis iz poslovnega registra, ki
odraža zadnje stanje; še ne registrirani po-
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nudniki predložijo podpisano izjavo o zagotovitvi registracije,
– dokazila o finančni in poslovni sposobnosti: za pravne osebe in samostojne
podjetnike posameznike se predloži potrjen
obrazec BON 1; za fizične osebe se predloži
izjava ponudnika in potrdilo DURS-a o poravnanih obveznostih,
– za dokazovanje državljanstva stalnega
prebivališča ponudnika: fizične osebe predložijo fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije in potrdila o stalnem
prebivališču v Republiki Sloveniji,
– izjave: ponudniki predložijo naslednje
podpisane in žigosane izjave: izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne najemnine; izjava o vezanosti na dano ponudbo do dne 27. 10.
2008; izjavo o pogojih najema in razpisa;
izjavo o zagotovitvi registracije dejavnosti
(predložijo samo ponudniki, ki še niso registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti);
izjava ponudnika o poravnanih obveznostih
(predložijo samo fizične osebe),
– potrdilo o plačilu varščine,
– najemna pogodba: vsi ponudniki morajo predložiti podpisan (in s strani že registriranih ponudnikov) tudi žigosan vzorec
najemne pogodbe za najem poslovnega
prostora,
– program sodelovanja z Zeliščnim centrom v katerem ponudnik zlasti opiše na
kakšen način bi promoviral Zeliščni center
ter svojo gostinsko ponudbo.
5. Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v petnajstih dneh od prejema poziva
najemodajalca, v nasprotnem primeru se
šteje, da je ponudnik ponudbo umaknil. Najemodajalec ima v tem primeru pravico odstopiti od pogodbe in obdržati varščino.
6. Izhodiščna
najemnina
znaša
338,40 EUR.
7. Možnost ogleda poslovnih prostorov
po predhodnem dogovoru.
8. Najemodajalec lahko predmetni postopek zbiranja ponudb kadarkoli v času do
sklenitve najemne pogodbe ustavi.
9. V primeru, da bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko
komisija, ki vodi postopek, opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
Ponudnik lahko dokumente, ki so sestavni del ponudbene dokumentacije, predloži
v fotokopijah, razen podpisanih izjav, najemne pogodbe in programa sodelovanja, ki
jih ponudnik predloži v originalu. Najemnik
ima pravico zahtevati vpogled v originalne
dokumente.
IV. Pogoji najema:
1. Poslovni prostor se oddaja v najem za
določen čas 10 let.
2. V poslovnem prostoru se dopušča
dejavnost, ki je klasificirana kot gostinska
dejavnost okrepčevalnice.
3. Najemnik lahko odda poslovni prostor
v podnajem samo s predhodnim pisnim soglasjem najemodajalca.
4. Najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin.
5. Poslovni prostor ni opremljen in ni primerno urejen za opravljanje gostinske dejavnosti. Pred uporabo je potrebna adaptacija. Poslovni prostor se daje v najem
pod pogojem, da ga najemnik adaptira in
opremi na svoje stroške. Oprema poslovnega prostora ostane v lasti najemnika.
Najemodajalec v nobenem primeru ne bo
povrnil najemniku vloženih sredstev, ampak
se v adaptacijo vložena sredstva najemnika
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vračunajo v najemnino. Vrednost vloženih
sredstev najemnika ugotovi sodni cenilec
gradbene stroke.
6. Najemnik je dolžan urediti poslovni
prostor skladno s popisom del in materialov, ki je sestavni del razpisne dokumentacije ter tako, da bo skladno z veljavnimi
predpisi primerno urejen za opravljanje dejavnosti okrepčevalnice.
7. Poslovni prostor mora najemnik adaptirati in opremiti ter pričeti z opravljanjem
gostinske dejavnosti najkasneje v šestih
mesecih od podpisa najemne pogodbe.
8. Obveznost plačevanja najemnine
prične teči z dnem pričetka opravljanja gostinske dejavnosti v poslovnem prostoru.
9. Najemnik mora pridobiti vsa potrebna
dovoljenja in drugo dokumentacijo, ki je po
veljavnih predpisih potrebna za opravljanje
gostinske dejavnosti okrepčevalnice.
10. Drugi pogoji najema so vsebovani
v vzorcu najemne pogodbe, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije.
V. Postopek izbire ponudnika:
1. Postopek javnega zbiranja ponudb
vodi komisija, ki jo imenuje župan.
2. Javno odpiranje ponudb bo dne 1. 8.
2008 ob 13. uri, v Zeleni dvorani Mestne
občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica, 1. nadstropje.
3. Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne
bodo vsebovale vseh ponudbenih elementov, komisija izloči iz postopka. Ponudnike,
katerih ponudbe vsebujejo vse elemente,
imajo pa pomanjkljivo dokumentacijo, se
pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je
5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Ponudbe, ki ne bodo dopolnjene v roku, se
izločijo iz postopka.
4. Ponudbe se ocenijo na podlagi meril.
Najemna pogodba se sklene z najugodnejšim ponudnikom.
5. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v roku 10 dni po sprejemu odločitve.
VI. Merila
Pravočasne in popolne ponudbe bodo
ocenjene na podlagi naslednjih meril:
1. Višina ponujene najemnine: Ponudnik
dobi 5 točk za izhodiščno najemnino. Tem
točkam se doda:
– 0,1 točka za ponujeno najemnino, ki
je višja od izhodiščne za do 3% izhodiščne
najemnine;
– 0,2 točke za ponujeno najemnino, ki
je višja od izhodiščne za do 6% izhodiščne
najemnine;
– 0,3 točke za ponujeno najemnino, ki
je višja od izhodiščne za do 9% izhodiščne
najemnine;
– 0,4 točke za ponujeno najemnino, ki je
višja od izhodiščne za do 12% izhodiščne
najemnine;
– 0,5 točke za ponujeno najemnino, ki
je višja od izhodiščne za 15 in več% izhodiščne najemnine.
Prejete točke se ponderirajo z 0,4.
2. Program sodelovanja z Zeliščnim
centrom:
Promocija Zeliščnega centra: od 0 do
3 točke;
– Skladnost gostinske ponudbe z dejavnostjo Zeliščnega centra: od 0 do 2 točki.
Prejete točke se ponderirajo z 0,6.
VII. Razpisna dokumentacija, informacije: razpisno dokumentacijo je možno dobiti
na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si ter na oddelku
za gospodarstvo Mestne občine Nova Gori-

ca, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 1. nadstropje soba 28 ali 31, in sicer
vsak dan od 8. do 12. ure in od 13. do 14.
ure, ob sredah od 8. do 12. ure in od 13. do
16. ure. Za informacije lahko pokličete na
tel. 05/335-01-72 (Zdenka Kompare) ali na
tel. 05/335-01-81 (Mojca Belingar).
Način oddaje in rok za oddajo ponudbe:
ponudba ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila.
Ponudba mora biti označena na naslovni
strani z »Ne odpiraj – ponudba za najem
poslovnih prostorov v Grgarskih Ravnah«,
na hrbtni strani pa z navedbo ponudnika
in njegovega naslova. Ponudba se pošlje
ali osebno odda na naslov: Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, soba 38/I.
Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo
ponudb je vključno do dne 1. 8. 2008 do
12.ure. Za pravočasno se šteje ponudba,
ki bo najkasneje do 1. 8. 2008 do 12. ure
prispela po pošti oziroma osebno oddana
na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
soba 38, 1. nadstropje. Prepozne ponudbe
bodo izločene iz postopka.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 352-64/2008/3
Ob-6436/08
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 stavbi pravosodnih ustanov, Sodna
ulica 14, Maribor
I. Predmet najema
Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje kot upravljavec objekta Stavbe
pravosodnih ustanov v Mariboru, Sodna
ulica 14, Maribor oddaja v najem prostore
za opravljanje gostinske dejavnosti na podlagi javnega zbiranja ponudb.
Prostori obsegajo kuhinjo v izmeri 15,12
m², jedilnico v izmeri 35,74 m² in 55,39 m²,
delilni pult v izmeri 15,66 m² ter shrambo
v izmeri 3,64 m². Skupna površina obsega 125,55 m², najemnik pa koristi tudi del
hodnika pred okrepčevalnico v izmeri 10,3
m². Prostori se nahajajo v kletni etaži in
so delno opremljeni. Prostori so ustrezno
opremljeni s strojnimi in elektro inštalacijami, plinskim priključkom in telefonom.
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
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ne obrestuje. Vsem ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. Najugodnejšemu
ponudniku se varščina obračuna pri najemnini. 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 kakršnihkoli vlaganj v prostor, niti ni pridobil
nikakršnih pravic na prostoru. Stroški in dajatve v zvezi z uporabo prostora niso vključeni v najemnini in bremenijo najemnika.
Najemnik mora na svoje stroške pridobiti
vsa predpisana dovoljenja. Restavracija je
lahko odprta le v delovnem času sodišča
in je namenjena zaposlenim na sodišču.
Najemnik zagotovi dnevno 6 različnih menijev (za povprečno 100 obrokov dnevno),
solatni bife, sendviče ter različne vrste brezalkoholnih pijač.
IV. Način oddaje ponudbe in rok za
oddajo ponudbe: ponudba mora prispeti
do vključno 1. 8. 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
– Sodna ulica 14, Maribor – 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 4. 8. 2008 ob 10. uri, na Ministrstvu
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub
ljana. 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 in 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. Informacije
glede ogleda poslovnih prostorov dobite pri
Zdravku Cafniku, tel. 031/871-370.
Ministrstvo za pravosodje

ter v skladu s Posamičnim programom prodaje stavbnih zemljišč, št. 430-0021/2008
z dne 11. 7. 2008 objavlja

Št. 430-0026/2008
Ob-6487/08
Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica (občina) na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO, Uradni list RS, št.
14/07) in 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, v nadaljevanju: Uredba)

Št. 041 1/2008
Ob-6500/08
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in
referendumski kampanji (Uradni list RS, št.
41/07), 2. člena Navodila o zagotavljanju
možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Ruše (MUV, št.
18/02) ter 17. člena Statuta Občine Ruše
(MUV, št. 5/99 in 18/00), javno objavljam

namero
o ustanovitvi služnosti
in javno zbiranje ponudb
I. Opis predmeta služnosti: napeljava
širokopasovnega optičnega omrežja v naseljih Vrba in Breznica ter na povezovalni
občinski cesti med njima, v ocenjeni skupni
dolžini 2000 m.
II. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: služnostna pogodba.
III. Ponudnik je investitor omenjenih del.
Gradbena dela morajo potekati istočasno
z gradnjo fekalne kanalizacije. Izbrani ponudnik se bo moral z izbranim izvajalcem
gradnje kanalizacije uskladiti glede časovnega poteka in tehnologije dela. Ponudnik
bo dela razen asfaltiranja izvajal v lastni
režiji. V roku 5 let po izvedeni preplastitvi
oziroma asfaltiranju cest ob gradnji omenjene kanalizacije, občina ne bo dovoljevala posegov v občinske ceste.
IV. Bistveni elementi ponudbe: ponudba
mora poleg osnovnih podatkov vsebovati delež finančne soudeležbe investitorja
pri asfaltiranju in ponudbo nadomestila za
stvarno služnost na občinskih zemljiščih
v znesku na tekoči meter voda (EUR/m).
V. Dokumentacija o trasi izkopov za
omrežje in podrobnosti v zvezi z vsebino ponudbe, sklenitvijo pogodbe, deležem sofinanciranja, plačilom nadomestila
in potekom del so na razpolago na Občini Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica,
pri Mariji Lužnik, univ. dipl. inž. grad., tel.
04/580-91-00.
VI. Rok izvedbe: okvirno med 14. avgu
stom in 20. septembrom 2008.
VII. Način in rok plačil: znesek sofinanciranja se plača po obračunu del asfaltiranja
v skladu s pogodbo med občino in investitorjem, nadomestilo za služnost pa v enkratnem znesku po računu na podlagi služnostne pogodbe. Plačili v določenem roku sta
bistveni sestavini pravnega posla.
VIII. Merili izbire: najvišji ponujeni % (ali
delež) soudeležbe pri asfaltiranju in nadomestilo za stvarno služnost. Po odpiranju
ponudb bo glede na pogoje ponudnikov
lahko izveden še postopek s pogajanji.
IX. Rok in način oddaje ponudb: pisno
v zapečateni kuverti z napisom »Ne odpiraj – ponudba za širokopasovno omrežje«
in na hrbtni strani z naslovom pošiljatelja,
do 4. 8. 2008 do 12. ure na naslov: Občina
Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Velja
čas prejema.
X. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: 31. 10. 2008.
XI. Župan Občine Žirovnica lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški
v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Občina Žirovnica
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javni poziv
organizatorjem volilne kampanje
na območju Občine Ruše
za izvedbo volitev poslancev
v Državni zbor RS v letu 2008
I.
(pisna vloga)
V skladu z Navodilom o zagotavljanju
možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Ruše (MUV, št.
18/02) pozivam organizatorje volilne kampanje, da najkasneje do 11. 8. 2008 posredujete na naslov: Občina Ruše, Trg vstaje 11,
2342 Ruše, pisno vlogo za pridobitev brezplačnih plakatnih mest, dodatnih plakatnih
mest oziroma vlogo za postavitev lastnih
plakatnih mest.
Predmetna vloga mora v primeru plakatiranja na lastnih plakatnih mestih vsebovati tudi osnovne podatke o le-teh (vrsta,
velikost, število in lokacije postavitve), mapne kopije z vrisanimi lokacijami objektov
ter soglasja lastnikov oziroma upravljavcev
zemljišč, stavb ter drugih objektov, na katerih bodo locirana obravnavana plakatna
mesta.
Lastna plakatna mesta za potrebe volilne kampanje so oproščena plačila občinske
komunalne takse.
II.
(brezplačna plakatna mesta)
Za brezplačno plakatiranje v času volilne kampanje se namenijo veliki (jumbo)
panoji v upravljanju podjetja Metropolis Media d.o.o. in sicer po ena plakatna površina
v naseljih Bistrica ob Dravi in Ruše ter dve
plakatni površini v naselju Bezena.
Uporaba brezplačnih plakatnih mest bo
možna z 28. 8. 2008 za obdobje enega meseca.
Plakati kandidatov oziroma list bodo na
posameznem panoju nameščeni po zaporedju, ki bo določeno z žrebom. Žrebanje
bo v torek, 19. 8. 2008 ob 12. uri, v prostorih Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše (sejna
soba).
III.
(spoštovanje predpisov)
Organizatorji volilne kampanje morajo
pri nameščanju plakatov ter plakatnih mest
upoštevati določila Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št.
41/07), Odloka o plakatiranju in oglaševanju
v Občini Ruše (MUV, št. 37/99, 8/01) ter Navodila o zagotavljanju možnosti plakatiranja
v času volilne kampanje na območju Občine
Ruše (MUV, št. 18/02).
Občina Ruše
Ob-6459/08
Na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI, Uradni list RS,
št. 69/07) obveščamo, da so dne 7. 7. 2008
naslednji delničarji Palome d.d.
– Aktiva naložbe d.d., Dunajska cesta
156, 1000 Ljubljana v lasti 291.929 delnic
z glasovalno pravico 8,6%,
– Avtotehna d.d., Slovenska cesta 15,
1000 Ljubljana, v lasti 139.390 delnic z glasovalno pravico 4,11%,
– VS Probanka globalni naložbeni, ki ga
upravlja družba Probanka upravljanje premoženja d.o.o, Trg Leona Štuklja 12, 2000
Maribor, v lasti 83.860 delnic z glasovalno
pravico 2,47%,
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– Medaljon d.d., Trg Leona Štuklja 12,
2000 Maribor, v lasti 64.610 delnic z glasovalno pravico 1,9%,
– NFD 1 Delniški investicijski sklad, d.d.,
Trdinova 4, Ljubljana, ki ga upravlja NFD,
d.o.o., Trdinova 4, Ljubljana, v lasti 50.068
delnic z glasovalno pravico 1,47%,
– NOVUS d.d., Cankarjeva ulica 6, 2000
Maribor, v lasti 37.010 delnic z glasovalno
pravico 1,09%,
– Probanka d.d., Trg Leona Štuklja 12,
2000 Maribor, v lasti 32.538 delnic z glasovalno pravico 0,96%,
– Djorojevič Bojana, Gregorčičeva ulica
14, 2000 Maribor, v lasti 26.262 delnic z glasovalno pravico 0,77%,
– Kos Rafael, Cvetkova ulica 23, 9000
Murska Sobota, v lasti 24.940 delnic z glasovalno pravico 0,73%,
– Surovina d.d., Ulica Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor, v lasti 15.787 delnic z glasovalno pravico 0,48%,
– Zvon ena holding d.d., Slovenska ulica
17, 2000 Maribor, v lasti 13.022 delnic z glasovalno pravico 0,38%,
– VS Alfa-uravnoteženi, ki ga upravlja
družba Probanka, upravljanje premoženja
d.o.o., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor,
v lasti 11.360 delnic z glasovalno pravico
0,33%,
– AC-SIN, d.d. Baragova ulica 5, 1000
Ljubljana, v lasti 7.270 delnic z glasovalno
pravico 0,21%
sklenili delničarski sporazum, na podlagi
katerega so se dogovorili o načinu sklajenega uresničevanja glasovalnih pravic iz delnic
Palome, d.d., katerih imetniki so. Sporazum
velja do 1. 9. 2009. Vsi podpisniki sporazuma so skupaj imetniki 798.046 delnic, kar
predstavlja 23,5% od vseh izdanih delnic
Palome, d.d.
Na podlagi 6. točke delničarskega sporazuma delničarjev družbe Paloma, d.d. z dne
7. 7. 2008, bo na podlagi posamičnega pooblastila delničarjev pooblastila izvrševala
ena ali več naslednjih oseb:
– Tadej Počivavšek,
– Jože Dover,
– Rafael Kos
Paloma d.d.
uprava in prokurist družbe
Ob-6450/08
Servokom Gluhodedov Štefan, s.p., Ulica Maksima Sedeja 9, se bo preoblikoval
v družbo z omejeno odgovornostjo Servokom Gluhodedov, čiščenje in servis, d.o.o.,
Ulica Maksima Sedeja 9, 4226 Žiri.
Servokom Gluhodedov Štefan s.p.
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Evidence sindikatov
Št. 101-86/2007-3
Ob-2139/08
1. SVIZ-u Srednje agroživilske šole, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana, čigar
pravila so vpisana v evidenco statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni enoti Ljubljana,
Izpostavi Vič - Rudnik, pod zaporedno številko 12 z dne 22. 4. 1993, se spremenita
naziv in sedež sindikata ter posledično tudi
temeljni akt, novi naziv in sedež se glasita:
»Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Biotehniški izobraževalni center«, skrajšano »SVIZ BIC«
s sedežem, Ižanska cesta 10, 1000 Ljub
ljana.
2. Sprememba je vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno številko
204 z dne 31. 12. 2007.
Št. 101-26/2008-3
Ob-4450/08
Temeljni akt – Pravila o delovanju KNSS
Sindikat SAP Ljubljana Turbus d.d. s sedežem v Ljubljani, Središka ulica 4, ki se
hrani pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava
Moste - Polje, Proletarska cesta 1, Ljubljana
in je vpisan v evidenci statutov pod zaporedno številko 42, se z dne 9. 4. 2008 izbriše
iz evidence statutov sindikatov.
Št. 10100-7/2008-2
Ob-5092/08
Statut Sindikata samoorganiziranega
delavstva, ki ga je sprejel Sindikat samoorganiziranega delavstva, Hraše 1a, Lesce, ki se na podlagi odločbe ministrstva
št. 02048/0004/2004-005 z dne 12. 7. 2004
hrani pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 168, se izbriše iz
evidence statutov sindikatov.

Št.

73 / 18. 7. 2008 /

Stran

2565

Stran

2566 /

Št.

73 / 18. 7. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 08-020-000253

Ob-6324/08

Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve radijske
frekvence za opravljanje javnih
telekomunikacijskih storitev BWA
(Širokopasovni brezžični dostopovni
sistemi)
Na podlagi drugega odstavka 38. člena
Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l.
RS, št. 13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad),
v nadaljevanju: ZEKom, Agencija za pošto
in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) objavlja
javni poziv za pridobitev mnenja zainteresirane javnosti o pogojih uporabe radijskih
frekvenc: Podpas št. 3: (3452 MHz do 3473
MHz v paru s 3552 MHz do 3573 MHz), za
dodelitev radijske frekvence za opravljanje
javnih telekomunikacijskih storitev BWA (Širokopasovni brezžični dostopovni sistemi)
pod naslednjimi pogoji:
A) V radiofrekvenčnem pasu 3452 MHz
do 3473 MHz v paru s 3552 MHz do 3573
MHz za 3 x 7 MHz kanale v skladu z ECC
odločbo ECC/DEC/(07)02, ECC priporočilom ECC/REC 04-05, ERC priporočilom

ERC/REC 13-04 E in ERC priporočilom
ERC/REC14-03 Aneks B1, za področje
Slovenije.
B) 3 x 7 MHz kanali v radiofrekvenčnem
pasu od 3452 MHz do 3473 MHz se uporabljajo za povezave od terminalov (TS) do
centralnih postaj (CS), 3 x 7 MHz kanali
v radiofrekvenčnem pasu od 3552 MHz do
3573 MHz se uporabljajo za povezave od
centralnih postaj (CS) terminalov do (TS).
C) Maksimalno izsevano moč je potrebno prilagoditi mejnim pogojem za spektralno
gostoto pretoka moči (angl. spectral power
flux density (pfd)) v (dBW/(MHz.m2)), ki jih
določi Agencija.
D) Dovoljena je tudi uporaba ostalih RF
kanalov pod pogoji iz točk A, B in C.
E) V skladu s terminskim planom do postavitve sistema, potem pa letno, ob vsaki
obsežnejši spremembi v radijskem omrežju
ali na zahtevo agencije, je potrebno dostaviti
Agenciji tekoče stanje P-MP zvez. Seznam
mora vsebovati podatke za centralne postaje CS, kot jih določi Agencija ob izdaji odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
Agencija vabi zainteresirano javnost, ki
bi želela pridobiti radijsko frekvenco za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev

BWA, da v 30 dneh od objave tega javnega
poziva, prijavi namen pridobitve odločbe za
uporabo radijskih frekvenc za opravljanje
javnih telekomunikacijskih storitev BWA (v
nadaljnjem besedilu prijava).
V prijavi se lahko opredeli do:
– višine enkratnega plačila za radijske
frekvence, ki so predmet tega poziva,
– do tehnologije: TDD/FDD,
– do pogojev uporabe: fiksna/nomad
ska/mobilna.
Morebitne predloge o višini plačila za
radijske frekvence bo agencija obravnavala
kot zaupne.
Zainteresirana javnost lahko pošlje prijavo na naslov: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
Stegne 7, p.p. 418, SI-1000 Ljubljana.
Če vsebuje prijava tudi predlog višine
plačila za radijske frekvence ali katere koli
druge predloge, za katere se vlagatelj opredeli, da so tajni, mora biti na ovitku oznaka:
»Poslovna skrivnost«.
Agencija
bo
sprejemala
prijave
v 30-dnevnem roku od dneva objave tega
javnega poziva v Uradnem listu RS.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-6311/08
Obvestilo
Na podlagi prvega odstavka 586. člena
ZGD-1 prevzemna družba Aktiva Naložbe,
d.d., Dunajska 156, Ljubljana, obvešča delničarje, da je bil dne 9. 7. 2008 registrskemu
organu, Okrožnemu sodišču v Ljubljani, predložen predlog pogodbe o pripojitvi družb
Gradis Finance, d.d., Koto Real, d.d. in Pinus FIN, d.d., k družbi Aktiva Naložbe, d.d.,
ki so jo prej pregledali nadzorni sveti vseh
družb, udeleženih pri pripojitvi.
Ker bo skupščina družbe Aktiva Naložbe d.d., o soglasju k pogodbi o pripojitvi
odločala dne 12. 8. 2008, je delničarjem od
12. 7. 2008 dalje, na sedežu družbe vsak
delovnik med 10. in 12. uro ter med 13. in
15. uro, omogočen pregled naslednjih listin:
pogodbe o pripojitvi, letnih poročil za zadnja
tri poslovna leta, poročila nadzornega sveta
o pregledu pripojitve ter skupnega poročila o reviziji pripojitve in skupnega poročila uprav o pregledu pripojitve, vseh družb,
udeleženih pri pripojitvi.
Direktor družbe
Ob-6312/08
Obvestilo
Na podlagi prvega odstavka 586. člena ZGD-1 prevzeta družba Gradis Finance,
d.d., Dunajska 156, Ljubljana, obvešča delničarje, da je bil dne 9. 7. 2008 registrskemu
organu, Okrožnemu sodišču v Ljubljani, predložen predlog pogodbe o pripojitvi družb
Gradis Finance, d.d., Koto Real, d.d. in Pinus Fin, d.d., k družbi Aktiva Naložbe, d.d.,
ki so jo prej pregledali nadzorni sveti vseh
družb, udeleženih pri pripojitvi.
Ker bo skupščina družbe Gradis Finance, d.d., o soglasju k pogodbi o pripojitvi
odločala dne 12. 8. 2008, je delničarjem od
12. 7. 2008 dalje, na sedežu družbe vsak
delovnik med 10. in 12. uro ter med 13. in
15. uro, omogočen pregled naslednjih listin:
pogodbe o pripojitvi, letnih poročil za zadnja
tri poslovna leta, poročila nadzornega sveta
o pregledu pripojitve ter skupnega poročila o reviziji pripojitve in skupnega poročila
uprav o pregledu pripojitve vseh družb, udeleženih pri pripojitvi.
Direktor družbe
Ob-6313/08
Obvestilo
Na podlagi prvega odstavka 586. člena
ZGD-1 prevzeta družba Koto Real, d.d., Dunajska 156, Ljubljana, obvešča delničarje,
da je bil dne 9. 7. 2008 registrskemu organu, Okrožnemu sodišču v Ljubljani, predložen predlog pogodbe o pripojitvi družb Gradis Finance, d.d., Koto Real, d.d. in Pinus
FIN, d.d., k družbi Aktiva Naložbe, d.d., ki so
jo prej pregledali nadzorni sveti vseh družb,
udeleženih pri pripojitvi.
Ker bo skupščina družbe Koto Real, d.d.,
o soglasju k pogodbi o pripojitvi odločala
dne 12. 8. 2008, je delničarjem od 12. 7.
2008 dalje, na sedežu družbe vsak delovnik
med 10. in 12. uro ter med 13. in 15. uro,
omogočen pregled naslednjih listin: pogodbe o pripojitvi, letnih poročil za zadnja tri

poslovna leta, poročila nadzornega sveta
o pregledu pripojitve ter skupnega poročila o reviziji pripojitve in skupnega poročila
uprav o pregledu pripojitve vseh družb, udeleženih pri pripojitvi.
Direktor družbe
Ob-6314/08
Obvestilo
Na podlagi prvega odstavka 586. člena
ZGD-1 prevzeta družba Pinus FIN, d.d., Dunajska 156, Ljubljana, obvešča delničarje,
da je bil dne 9. 7. 2008 registrskemu organu, Okrožnemu sodišču v Ljubljani, predložen predlog pogodbe o pripojitvi družb Gradis Finance, d.d., Koto Real, d.d. in Pinus
FIN, d.d., k družbi Aktiva Naložbe, d.d., ki so
jo prej pregledali nadzorni sveti vseh družb,
udeleženih pri pripojitvi.
Ker bo skupščina družbe Pinus FIN, d.d.,
o soglasju k pogodbi o pripojitvi odločala
dne 12. 8. 2008, je delničarjem od 12. 7.
2008 dalje, na sedežu družbe vsak delovnik
med 10. in 12. uro ter med 13. in 15. uro,
omogočen pregled naslednjih listin: pogodbe o pripojitvi, letnih poročil za zadnja tri
poslovna leta, poročila nadzornega sveta
o pregledu pripojitve ter skupnega poročila o reviziji pripojitve in skupnega poročila
uprav o pregledu pripojitve vseh družb, udeleženih pri pripojitvi.
Direktor družbe
Ob-6372/08
Uprava družbe KOPS Tovarna kovinske
opreme in procesnih sistemov d.d., Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje, v skladu
s 629. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), obvešča delničarje, upnike in
svet delavcev o nameravani delitvi družbe
po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove
družbe.
Uprava družbe KOPS d.d. Grosuplje je
Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko
sodišče) predložila Delitveni načrt prenosne
družbe KOPS d.d. Grosuplje, ki ga je pred
tem pregledal nadzorni svet te družbe.
Delničarjem družbe KOPS d.d. Grosuplje, je na sedežu družbe Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje, omogočen pregled
listin: delitvenega načrta, letnega poročila
prenosne družbe za zadnja tri poslovna
leta, zaključnega poročila prenosne družbe,
poročila uprave o delitvi, poročila o reviziji
delitve in poročila nadzornega sveta o pregledu delitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Vsakemu upniku družbe in svetu delavcev bo družba na njegovo zahtevo najkasneje 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 uprava ustno obrazložila vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem
o soglasju za delitev delničarje obvestila
o vseh pomembnih spremembah premože-

nja družbe, v obdobju od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine.
KOPS d.d. Grosuplje
Garbas Ivan, direktor
Št. 47
Ob-6376/08
Družba Hoteli Bernardin d.d. Portorož,
Obala 2, 6320 Portorož, matična številka
5004837 (»Družba«) objavlja obvestilo, da
je dne 10. 7. 2008 predložila Okrožnemu
sodišču v Kopru pogodbo o pripojitvi opr.
št. SV 1424/08 (»Pogodba o pripojitvi«), ki
so jo sklenile Družba, Hoteli Piran, turizem
in storitve d.d., Piran, Kidričevo nabrežje 4,
6330 Piran, Metropol Group d.d., hoteli in turizem, Obala 77, 6320 Portorož in Hotelsko
Turistično Podjetje Simonov Zaliv d.d., Izola,
Morova ulica 6A, 6310 Izola.
Delničarjem vsake v pripojitvi udeležene družbe je na sedežu Družbe v prostorih tajništva Družbe vsak delovnik od 9. do
12. ure do vključno 22. 8. 2008 na voljo dokumentacija v skladu s 586. členom ZGD-1,
in sicer pogodba o pripojitvi, letna poročila
vseh udeleženih družb za zadnja tri poslovna leta, skupno poročilo uprav o pripojitvi,
poročilo o reviziji pripojitve, poročilo o reviziji povečanja osnovnega kapitala Družbe
in poročila nadzornih svetov vseh udeleženih družb o pregledu pripojitve. Vsak delničar je upravičen do brezplačnega prepisa
dokumentacije, ki mu ga Družba zagotovi
najkasneje naslednji delovni dan po podani
zahtevi.
Hoteli Bernardin d.d. Portorož
Št. 22/08
Ob-6378/08
Družba Metropol Group d.d., hoteli in
turizem, Obala 77, 6320 Portorož, matična številka 5006074, (»Družba«) objavlja
obvestilo, da je dne 10. 7. 2008 predložila Okrožnemu sodišču v Kopru pogodbo
o pripojitvi opr. št. SV 1424/08 (»Pogodba
o pripojitvi«), ki so jo sklenile Družba, Hoteli
Piran, turizem in storitve d.d., Piran, Kidričevo nabrežje 4, 6330 Piran, Hoteli Bernardin
d.d., Obala 2, 6320 Portorož in Hotelsko
Turistično Podjetje Simonov Zaliv d.d., Izola,
Morova ulica 6A, 6310 Izola.
Delničarjem vsake v pripojitvi udeležene družbe je na sedežu Družbe v prostorih
tajništva Družbe vsak delovnik od 9. do 12.
ure do vključno 22. 8. 2008, na voljo dokumentacija v skladu s 586. členom ZGD-1,
in sicer pogodba o pripojitvi, letna poročila
vseh udeleženih družb za zadnja tri poslovna leta, skupno poročilo uprav o pripojitvi,
poročilo o reviziji pripojitve, poročilo o reviziji
povečanja osnovnega kapitala družbe Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož
in poročila nadzornih svetov vseh udeleženih družb o pregledu pripojitve. Vsak delničar je upravičen do brezplačnega prepisa
dokumentacije, ki mu ga Družba zagotovi
najkasneje naslednji delovni dan po podani
zahtevi.
Metropol Group d.d.
Ob-6408/08
Družba Hotelsko turistično podjetje Simonov zaliv d.d., Morova 6a, Izola, matična številka 5143799 (»Družba«) objavlja obvestilo,
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da je dne 10. 7. 2008 predložila Okrožnemu
sodišču v Kopru pogodbo o pripojitvi opr. št.
SV 1424/08 (»Pogodba o pripojitvi«), ki so jo
sklenile Družba, Hoteli Piran d.d., Kidričevo
nabrežje 4, Piran, Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož in Metropol Group d.d.,
hoteli in turizem, Obala 77, 6320 Portorož.
Delničarjem vsake v pripojitvi udeležene družbe je na sedežu Družbe v prostorih
tajništva Družbe vsak delovnik od 9. do 12.
ure do vključno 21. 8. 2008 na voljo dokumentacija v skladu s 586. členom ZGD-1,
in sicer pogodba o pripojitvi, letna poročila
vseh udeleženih družb za zadnja tri poslovna leta, skupno poročilo uprav o pripojitvi,
poročilo o reviziji pripojitve, poročilo o reviziji povečanja osnovnega kapitala družbe
Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož in poročila nadzornih svetov vseh udeleženih družb o pregledu pripojitve. Vsak delničar je upravičen do brezplačnega prepisa
dokumentacije, ki mu ga Družba zagotovi
najkasneje naslednji delovni dan po podani
zahtevi.
Hotelsko turistično podjetje Simonov
zaliv d.d.
Ob-6457/08
Družba Hoteli Piran, turizem in storitve
d.d., Piran, Kidričevo nabrežje 4, 6330 Piran, matična številka 5006139 (»Družba«)
objavlja obvestilo, da je dne 10. 7. 2008
predložila Okrožnemu sodišču v Kopru pogodbo o pripojitvi opr. št. SV 1424/08 (»Pogodba o pripojitvi«), ki so jo sklenile Družba,
Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož, Metropol Group d.d., hoteli in turizem,
Obala 77, 6320 Portorož in Hotelsko Turistično Podjetje Simonov Zaliv d.d., Izola,
Morova ulica 6A, 6310 Izola.
Delničarjem vsake v pripojitvi udeležene
družbe je na sedežu Družbe v prostorih tajništva Družbe vsak delovnik od 9. do 12.
ure do vključno 21. 8. 2008 na voljo dokumentacija v skladu s 586. členom ZGD-1, in
sicer Pogodba o pripojitvi, letna poročila vseh
udeleženih družb za zadnja tri poslovna leta,
skupno poročilo uprav o pripojitvi, poročilo
o reviziji pripojitve, poročilo o reviziji povečanja osnovnega kapitala družbe Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož in poročila nadzornih svetov vseh udeleženih družb
o pregledu pripojitve. Vsak delničar je upravičen do brezplačnega prepisa dokumentacije,
ki mu ga Družba zagotovi najkasneje naslednji delovni dan po podani zahtevi.
Hoteli Piran, turizem in storitve d.d.,
Piran

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-6315/08
Direktor družbe Evaks, gradbeno, pro
izvodno in storitveno podjetje, d.o.o., Gorenjska cesta 33 C, 4240 Radovljica, matična številka 5668433000, drugič objavlja,
da je edini družbenik družbe sprejel sklep,
da se osnovni kapital družbe z dosedanjega
zneska 195.923,00 EUR zmanjša za znesek
187.923,00 EUR na znesek 8.000,00 EUR
ter poziva upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Evaks, d.o.o.
direktor Stanislav Kramar
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Sklici skupščin
Št. 31/08
Ob-6298/08
Uprava družbe Nizke gradnje d.d. Ptuj,
na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.4. člena Statuta družbe
sklicuje
13. sejo skupščine
delniške družbe Nizke gradnje
gradbeno, storitveno trgovska družba
d.d., Puhova ulica 6, Ptuj,
ki bo v petek, dne 29. 8. 2008, ob 9. uri,
na sedežu notarja Gregorja Kovača, Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje in predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Izvolijo se delovna telesa skupščine
v naslednji sestavi:
– skupščini predseduje Damjan Vesel,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Mojca Matek in Jure Preložnik,
– skupščini prisostvuje notar Gregor Kovač iz Celja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za leto 2007, poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu, razdelitvi dobička
za leto 2007 ter sprejem sklepa o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2007, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2007.
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2007 v višini
9.592,52 EUR prenese v naslednje leto kot
nerazporejen.
c) Upravi in nadzornemu svetu skupščina
podeljuje razrešnico za delo v letu 2007.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2008.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2008 se imenuje revizorja Renoma, družba za revizijo in
svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000
Ljubljana.
4. Sprememba naziva firme družbe.
Predlog sklepa: novi naziv firme družbe
se glasi: NGP nizke gradnje d.d.
Skrajšana firma družbe: NGP d.d.
Vpogled v gradivo:
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Puhova ulica 6, Ptuj, vsak delovni dan od 10. do 12. ure od dneva objave do
vključno dneva zasedanja skupščine vsem
delničarjem in njihovim pooblaščencem.
Udeležba in glasovanje na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan zasedanja
skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali
po pooblaščencu oziroma zastopniku, in
sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo
udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in deponirano na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini:
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo

upravi najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja skupščine.
Sklepčnost skupščine:
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim
redom istega dne ob 9.30, na mestu prvega
sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine 30 minut pred začetkom
skupščine.
Nizke gradnje d.d.
direktor družbe
Mitja Omulec
Št. 28
Ob-6299/08
Na podlagi 7.5. člena statuta družbe Lesnina MG oprema, Podjetje za inženiring,
d.d., Ljubljana, Parmova 53, sklicujem
21. sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek, 21. 8. 2008, ob 16. uri,
v Lesnini, Parmova 53, Ljubljana, soba
528.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za člane organov skupščine pa
se izvolijo predlagani kandidati.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe in poročila revizije za leto 2007.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in poročila revizorja se sprejme predlagano letno poročilo družbe za leto 2007.
3. Odločanje o bilančnem dobičku.
Predlog sklepa: bilančni dobiček na dan
31. 12. 2007 v znesku 1.085.077,00 EUR
ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi.
Predlog sklepa: skupščina potrdi delo
uprave in ji podeli razrešnico za delo v letu
2007.
5. Razrešitev stare in imenovanje nove
uprave družbe.
Predlog sklepa: kot člana uprave se odpokličeta člana Dušan Djuratovič in Tone
Vicozi, za nove člane uprave se imenujejo:
– Janez Janež, rojen 21. 10. 1948, stanujoč Ilešičeva 13, Ljubljana – predsednik,
– Dragi Dakič, rojen 1. 6. 1950, stanujoč
Ziherlova 10, Ljubljana – član,
– Boštjan Mencinger, rojen 7. 7. 1966,
stanujoč Videm 8, Dol pri Ljubljani – član.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2008.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2008 se imenuje revizijska
hiša IN Revizija, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 11a.
7. Preračun osnovnega kapitala in uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa: nominalni znesek
osnovnega kapitala družbe se preračuna iz
SIT v EUR, tako da znaša 29.210,00 EUR
in je razdeljen na 500 navadnih kosovnih
delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak
delež in pripadajoč znesek v osnovnem
kapitalu. Razlike v zneskih, ki izhajajo iz
preračunavanja v EUR, se v skladu z 693.
členom ZGD-1 prerazporedijo v kapitalske
rezerve ali se pokrijejo v breme rezerv iz
dobička.
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Skupščina pooblašča upravo, da v primeru zahteve Sodnega registra ustrezno uskladi preračun osnovnega kapitala v EUR.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščina je sklicana za 21. 8. 2008 ob
16. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 16.30.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na voljo v tajništvu družbe po
objavi sklica do 21. 8. 2008 do 12. ure.
Če se bo seje udeležil pooblaščenec delničarja, se le-ta izkaže z notarsko overjenim
pooblastilom.
Lesnina MG oprema Ljubljana
predsednik uprave
Janez Janež
Ob-6300/08
Na podlagi 36. člena statuta Pomurke
Mesne industrije d.d. Murska Sobota, Panonska 11, glavni izvršni direktor družbe
sklicuje
13. redno sejo skupščine
družbe Pomurka Mesna industrija d.d.,
Panonska 11, Murska Sobota,
ki bo 27. 8. 2008, ob 12. uri, na sedežu
družbe Pomurka Mesna industrija d.d. na
Panonski 11 v Murski Soboti.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se navzočnost in izvolijo organi
skupščine po predlogu upravnega odbora.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Seznanitev s poročilom upravnega odbora v zvezi s pregledom letnega poročila.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
upravnega odbora družbe, ki se nanaša na
preveritev letnega poročila družbe Pomurka Mesna industrija d.d. za poslovno leto
2007.
2.a) Obravnavanje in odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno
leto 2006 s predloženim besedilom.
Predlog sklepa:
Iz revidiranih računovodskih izkazov
družbe Pomurka Mesna industrija d.d. je
razvidno, da družba na dan 31. 12. 2007
razpolaga z 919.179,90 € bilančnega dobička. Upravni odbor predlaga skupščini, da
se bilančni dobiček v skladu z določilom
64. člena Zakona o gospodarskih družbah
v zvezi z določilom 230. člena Zakona o gospodarskih družbah v višini 605.783,26 €,
kot del neuporabljenega čistega dobička poslovnega leta 2007, uporabi za oblikovanje
zakonskih rezerv do višine 10% osnovnega
kapitala družbe.
Preostanek bilančnega dobička 2007
v višini 313.396,64 € ostane nerazporejen
in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.
2.b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo
o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: v povezavi z odločanjem o uporabi bilančnega dobička družbe
Pomurka Mesna industrija d.d., Panonska
11, Murska Sobota, upravni odbor predlaga
skupščini družbe, da se upravnemu odboru
podeli razrešnica za poslovno leto 2007.

3. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov družbe za leto 2008.
Predlog sklepa: upravni odbor predlaga
skupščini družbe, da se za revizorja računovodskih izkazov družbe za leto 2008 imenuje revizijska hiša KMPG Slovenija d.o.o.,
Železna cesta 8/a, Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo v tajništvu
družbe v Murski Soboti, na Panonski 11 in
ki so na najpozneje tri dni pred skupščino
vpisani v delniško knjigo. Pooblastilo mora
biti dano v pisni obliki in ga je treba predložiti
na sedežu družbe, kjer ostane shranjeno.
Neposredno ob prihodu na skupščino naj
se udeleženci prijavijo v tajništvu uprave
družbe, kjer bodo potrdili prisotnost.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v osmih dneh po objavi tega
sklica.
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v tajništvu na sedežu družbe Pomurka Mesna industrija d.d., Panonska 11, Murska Sobota.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje istega dne v istih prostorih. Skupščina
bo v takem primeru odločala ne glede na
višini zastopanega kapitala.
Pomurka Mesna industrija d.d.
Murska Sobota
glavni izvršni direktor
Martin Kovač
Ob-6301/08
Na podlagi 6.2. člena Statuta delniške
družbe ABC Pomurka – International d.d.,
Mednarodna trgovina, Panonska 11, Murska Sobota, predsednik upravnega odbora
sklicuje
18. skupščino
delničarjev družbe ABC Pomurka
– International, Mednarodna trgovina
d.d. Panonska 11, Murska Sobota,
ki bo 27. 8. 2008 ob 11. uri, na sedežu
družbe ABC Pomurka – International d.d.
Panonska 11, Murska Sobota.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost in
izvolijo organi skupščine po predlogu upravnega odbora.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Seznanitev s poročilom upravnega odbora v zvezi s predlogom letnega poročila.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
upravnega odbora, ki se nanaša na preveritev letnega poročila 2007 družbe ABC Pomurka – International, Mednarodna trgovina
d.d. Murska Sobota.
2.a) Obravnavanje in odločanje o delitvi
bilančnega dobička družbe za poslovno leto
2007 s predloženim besedilom.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
za poslovno leto 2007 v višini 122.656,10 €
na predlog upravnega odbora družbe ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi
odločalo v naslednjih letih.
2.b) Odločanje o razrešnici upravnemu
odboru, ki se poveže z razpravo o uporabi
bilančnega dobička.
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Predlog sklepa: v povezavi z odločanjem
o uporabi bilančnega dobička družbe ABC
Pomurka – International d.d., Panonska 11,
Murska Sobota, upravni odbor skupščini
družbe predlaga, da se članom upravnega
odbora podeli razrešnica za poslovno leto
2007.
3. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov družbe za leto 2008.
Predlog sklepa: upravni odbor predlaga
skupščini družbe, da se za revizorja družbe
za leto 2008 imenuje revizijska hiša KMPG
Slovenija d.o.o. Železna cesta 8/a, Ljub
ljana.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo v tajništvu
družbe v Murski Soboti, na Panonski 11 in
ki so najpozneje tri dni pred skupščino vpisani v delniško knjigo. Pooblastilo mora biti
dano v pisni obliki in ga je treba predložiti
na sedežu družbe, kjer ostane shranjeno.
Neposredno ob prihodu na skupščino naj
se udeleženci prijavijo v tajništvu uprave
družbe, kjer bodo potrdili prisotnost.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v osmih dneh po objavi tega
sklica.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave družbe v Murski
Soboti, na Panonski 11, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje v istih prostorih. Skupščina bo v takem
primeru odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
ABC Pomurka – International d.d.
predsednik upravnega odbora
Martin Kovač
Ob-6302/08
Na podlagi 6.3. točke Statuta Casino Kobarid, igre na srečo in gostinstvo d.d., Staro
selo 60/a, sklicuje uprava družbe
9. skupščino
Casino Kobarid, igre na srečo in
gostinstvo d.d. Staro selo,
ki bo v Novi Gorici, 29. 8. 2008, ob
11. uri, v notarski pisarni Zdenke Gustinčič,
v Novi Gorici, Kidričeva 9/a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Srdan Tovornik. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Zdenka Gustinčič.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Casino Kobarid d.d. za poslovno leto
2007, revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
1. Skupščina se seznani z letnim poročilom Casino Kobarid d.d. za poslovno leto
2007, revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta.
2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2007 v višini
415.396,71 EUR uporabi za naslednje namene:
– Za dividendo imetnikov prednostnih
delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti
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delnic oziroma skupaj 22.000,00 EUR, tako
da znaša dividenda na delnico 0,05 EUR.
– Preostali bilančni dobiček v višini
393.396,71 EUR ostane nerazporejen.
– Dividende se izplačajo delničarjem, ki
bodo vpisani v delniški knjigi pri KDD Ljub
ljana na dan zasedanja skupščine v roku 30
dni od dneva zasedanja skupščine.
3. Članom uprave in nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica za poslovno
leto 2007.
3. Spremembe statuta Casino Kobarid
d.d.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se skupščini predlaga, da sprejme naslednje
spremembe statuta:
V točki 5.1 (pet celih ena) se spremeni 1.
stavek in spremenjen glasi: Nadzorni svet
šteje tri člane.
Točke 5.4. (pet celih štiri) do vključno
5.11 (pet celih enajst) se preštevilčijo in postanejo točke 5.3 (pet celih tri) do 5.10 (pet
celih deset).
Točka 5.6 (pet celih šest) se spremeni in spremenjena glasi: Nadzorni svet je
sklepčen, če sta pri sklepanju navzoča vsaj
dva člana.
V točki 7.2 (sedem celih dva) se za tretjo
alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
za udeležbo delavcev pri dobičku, in sicer
največ 10% čistega dobička posameznega
poslovnega leta.
4. Pooblastilo upravi družbe za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se skupščini predlaga podaja pooblastila
upravi za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku, pod pogoji:
– največ 10% čistega dobička posameznega poslovnega leta se lahko uporabi za
udeležbo delavcev pri dobičku;
– pogodba se sklene za trajanje največ
treh let;
– za pridobitev pravice do udeležbe pri
dobičku mora biti delavec v delovnem razmerju v družbi 6 mesecev.
Uprava ni dolžna skleniti pogodbe, če
o navedenih določbah ne doseže konsenza
s pogajalci nasprotne strani.
5. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se člana nadzornega sveta Aleš
Resnik, stanujoč v Ljubljani, Zavetniška ulica 8 in Dean Čerin, stanujoč v Smledniku,
Smlednik 37, odpokličeta s funkcije člana
nadzornega sveta z dnem odstopa, in sicer
17. 8. 2007.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini družbe, da se za revizorja letnega
poročila družbe Casino Kobarid d.d. za poslovno leto 2008, imenuje BDO EOS revizija
d.o.o., družba za revidiranje, Dunajska 106,
Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki pisno prijavijo upravi družbe
udeležbo na skupščini najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine, pravico do glasovanja na skupščini pa imajo le delničarji,
ki so imetniki navadnih delnic z glasovalno
pravico.
Delničarji uveljavljajo svoje pravice na
skupščini preko zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev. Pooblastila za zastopanje
na skupščini delničarjev se pošlje upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
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skupščine. Za udeležbo na skupščini se zakoniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo
z osebnim dokumentom.
Gradivo s predlogi sklepov, kakor tudi
letno poročilo, revizorjevo poročilo, poročilo nadzornega sveta in predlog sprememb
statuta z utemeljitvijo, je delničarjem na
vpogled v prostorih uprave, ulica Tolminskih
puntarjev 12, Nova Gorica, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
Casino Kobarid d.d.
uprava družbe
Ob-6303/08
Uprava družbe TBJ, Tehnični biro Jesenice, d.d. v skladu z 292. členom ZGD-I in
7. členom Statuta d.d., sklicuje
11. sejo skupščine
družbe TBJ, Tehnični biro Jesenice,
d.d., Cesta Borisa Kidriča 41, Jesenice,
ki bo dne 21. 8. 2008 ob 13. uri, na sedežu družbe na Jesenicah, Cesta Borisa
Kidriča 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izvolijo delovna telesa
skupščine. Skupščini bo prisostvovala notarka Nada Svetina.
3. Seznanitev s poslovnimi rezultati družbe za poslovno leto 2007 in seznanitev z letnim poročilom za leto 2007 in poročilom
nadzornega sveta za leto 2007.
4. Sprejem sklepa uporabe bilančnega
dobička za leto 2007 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto
2007.
Predlog sklepov:
4.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se ugotovljeni bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2007 v višini 70.000,00 EUR
nameni za:
– 63.700,00 EUR za izplačilo dividend
delničarjem,
– 6.300,00 EUR za udeležbo uprave
v dobičku.
Dividende se izplačajo imetnikom delnic,
ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo pri KDD Ljubljana na dan seje skupščine
družbe, in sicer v roku 60 dni po sprejetju
sklepa na skupščini družbe.
4.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2007 ter jima podeljuje razrešnico.
5. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic.
Predlog sklepov:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se osnovni kapital družbe zmanjša za
127.222,53 EUR, tako da po zmanjšanju
znaša 252.989,73 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom 30.509 lastnih delnic družbe, v breme drugih rezerv iz dobička. Celotni nominalni znesek umaknjenih delnic
127.222,53 EUR se odvede v kapitalske
rezerve družbe.
Osnovni kapital družbe je zmanjšan za
celotni nominalni znesek umaknjenih delnic
z dnem vpisa sklepa v register.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
po tem sklepu je umik 30.509 lastnih delnic
družbe.
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe za uskladitev besedila statuta s tem
sklepom.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, in to vsak delovni dan od 10. do 13. ure, od dne objave
sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo
pri KDD Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, na dan 1. 8. 2008, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred dnem sklicane skupščine
na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oziroma bo v istem roku
prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci
pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti
tudi pooblastilo.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo, delničarji lahko sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13.30.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
TBJ, d.d.
uprava družbe
Ob-6304/08
Uprava družbe KS Naložbe finančne
naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta
9, v skladu z zakonom in statutom družbe
objavlja
sklic skupščine
Uprava KS Naložbe d.d., Ljubljana, sklicuje skupščino delničarjev KS Naložbe finančne naložbe d.d., Ljubljana. Skupščina
bo v četrtek 21. 8. 2008, ob 11. uri, na sedežu družbe KS Naložbe d.d., v Ljubljani,
Dunajska cesta 9.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika Damjana Škofiča in za preštevalki
glasov Alenko Pišler in Martino Pavlovič.
2. Predložitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta, odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
a) Skupni bilančni dobiček, ugotovljen na
dan 31. 12. 2007, znaša 2.162.786 EUR.
Bilančni dobiček se ne razdeli in v celoti
ostane kot preneseni dobiček.
b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2007.
3. Potrditev izbire revizorja za leto 2007
in imenovanje revizorja družbe za leto
2008.
Predloga sklepov:
a) Za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 2007 skupščina potrjuje družbo BDO
EOS Revizija, d.o.o., Ljubljana.
b) Za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 2008 skupščina imenuje družbo BDO
EOS Revizija, d.o.o., Ljubljana.
4. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
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Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da je član nadzornega
sveta Daniela Viljevca podal odstopno izjavo, ki učinkuje z dnem izvolitve novega
člana na skupščini.
b) Skupščina z dnem 21. 8. 2008 razreši
dosedanjega člana nadzornega sveta Daniela Viljevca.
c) Skupščina za člana nadzornega sveta
s štiri letnim mandatom, šteto od 21. 8. 2008
dalje, izvoli Iztoka Debeljaka, Zoisova ul. 46,
4000 Kranj, EMŠO: 3012968500316.
5. Uskladitev dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008 in
s tem povezana sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se uskladi z novo
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
Točka 3. Statuta družbe (Dejavnost družbe) se spremeni, tako da se šifre in nazivi
dejavnosti uskladijo z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da
po potrebi spremeni statut družbe, tako da
ga uskladi s tem sklepom skupščine.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki obsega letno
poročilo za leto 2007, poročilo revizorja, poročilo nadzornega sveta za leto 2007, utemeljen predlog sprememb statuta in utemeljene predloge ostalih sklepov, je delničarjem
dostopno na sedežu družbe, vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in 14.
uro, ves čas od objave tega sklica.
Ta sklic skupščine, utemeljen predlog
sprememb statuta in predlogi ostalih sklepov z utemeljitvami so objavljeni in dostopni
tudi na spletni strani www.ks-nalozbe.com.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in/ali njihovi pooblaščenci. Če se skupščine
udeleži pooblaščenec, je potrebno družbi
predložiti pooblastilo. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in ostane deponirano
na sedežu družbe.
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničar
svojo udeležbo pisno prijavi najkasneje tri
dni pred skupščino. Prijava za udeležbo je
pravočasna, če družba prijavo za udeležbo
prejme najpozneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine.
KS Naložbe d.d.,
uprava družbe
Ob-6305/08
Na podlagi 35. člena Statuta delniške
družbe Novoles lesna industrija Straža, d.d.
in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah, sklicujem
12. sejo skupščine
družbe Novoles
lesna industrija Straža, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 25. avgusta 2008, ob
12. uri, na naslovu uprave družbe Novoles
d.d., Na žago 6, Straža, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se za predsedujočega skupščine izvoli
Silvo Lah, za preštevalca glasov Snežna
Bukovec in Janez Piškur. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran.

2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2007 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2007 ter pisnega poročila nadzornega sveta
o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2007, z mnenjem revizorja in Pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, s katerim le-ta potrdi
Letno poročilo družbe za leto 2007.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa za podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa:
3.1. V skladu z 293. členom Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 in mu podeljuje razrešnico.
3.2. V skladu z 293. členom Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave v poslovnem letu 2007
in ji podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa:
4.1. Na predlog nadzornega sveta, se za
revidiranje poslovanja družbe za poslovno
leto 2008 imenuje revizijska družba In Revizija d.o.o., revidiranje, računovodstvo, finance, Linhartova cesta 11a, Ljubljana.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo družbe
in ki najkasneje tri dni pred sejo skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo v tajništvo uprave družbe Novoles,
d.d., Na žago 6, 8351 Straža.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni,
in sicer najmanj 30 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi
izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim
pooblastilom, ki mora biti deponirano na sedežu družbe najkasneje tri dni pred začetkom skupščine, zakoniti zastopniki pa še
z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut
za prvim sklicem z istim dnevnim redom.
V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe, Na žago 6, Straža, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Novoles d.d.
uprava
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Ob-6306/08
Na podlagi točke Č. šestega poglavja
Statuta delniške družbe SGP Kograd-Igem
Dravograd, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
12. sejo skupščine
delniške družbe SGP Kograd-Igem
Dravograd, d.d.,
ki bo v sredo, 20. 8. 2008 ob 12. uri, na
sedežu družbe SGP Kograd-Igem Dravograd, d.d., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri
Dravogradu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočega skupščine imenuje Nataša Domej
in preštevalki glasov Darja Remic ter Petra
Kotnik. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
SGP Kograd-Igem Dravograd, d.d., za poslovno leto 2007 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov
družbe za poslovno leto 2007; predstavitev
pisnega poročila nadzornega sveta družbe
SGP Kograd-Igem Dravograd, d.d., o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem
do revizijskih poročil in o načinu in obsegu
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2007; razprava in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe SGP Kograd-Igem
Dravograd, d.d., se seznani s predstavitvijo
letnega poročila družbe za poslovno leto
2007 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe
za poslovno leto 2007.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe SGP Kograd-Igem
Dravograd, d.d., o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe SGP
Kograd-Igem Dravograd, d.d., med poslovnim letom 2007.
V skladu s prvim odstavkom 294. člena ZGD skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta družbe SGP
Kograd-Igem Dravograd, d.d., v poslovnem
letu 2007 in jima podeljuje razrešnico.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina soglaša, da ugotovljeni bilančni
dobiček za leto 2007 v višini 714.218,59 €
ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto
2008 revizijsko družbo Valuta, družba za
revizijo, d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000
Maribor.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so 3 dni pred izvedbo skupščine vpisani
v delniško knjigo družbe, in njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki se pisno prijavijo
osebno ali s priporočeno pošiljko najpozneje
3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave družbe Selovec 83, 2373 Šentjanž
pri Dravogradu. Pooblastilo mora biti pisno
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in shranjeno na sedežu družbe. Pooblaščenci delničarjev, ki se prijavijo na skupščino
v imenu delničarjev, se morajo izkazati ob
prijavi s pisnim pooblastilom pooblastitelja,
ki mora biti priloženo prijavi za skupščino,
ki se dostavi najkasneje 3 dni pred dnevom
skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob
prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, uprava v skladu z določili točke
E šestega poglavja statuta družbe, sklicuje
drugi sklic zasedanja skupščine istega dne
ob 12.30, z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključujejo letno poročilo o poslovanju družbe za poslovno leto 2007, revidirane računovodske izkaze in konsolidirane
računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem nadzornega sveta
do revizijskih poročil in o načinu ter obsegu
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2007 je na vpogled delničarjem v informativni pisarni – tajništvu družbe SGP
Kograd-Igem Dravograd d.d., Selovec 83,
2373 Šentjanž pri Dravogradu, vsak delavnik med 9. in 12. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
SGP Kograd-Igem Dravograd, d.d.
uprava – direktor
Oto Brglez
Ob-6307/08
Na podlagi določil prečiščenega besedila
statuta delniške družbe Ekopak, predelava
in pakiranje živil, d.d., z dne 5. 12. 2007 ter
v skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje
10. skupščino
delniške družbe Ekopak, predelava in
pakiranje živil, d.d.,
ki bo dne 20. 8. 2008 ob 10. uri, v prostorih družbe Dobrave 4, 1236 Trzin, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika odvetnika Tomaža Čada, in za preštevalko glasov Zagajšek Slavico po predlogu uprave. Skupščini bo prisostvovala
vabljena notarka Irena Florjančič Cirman.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za leto 2007 in poročila nadzornega sveta
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o rezultatih preveritve letnega poročila družbe za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se skupščina družbe seznani z letnim poročilom za leto 2007 in
s poročilom nadzornega sveta o rezultatih
preveritve letnega poročila družbe za leto
2007.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta ugotovljeni čisti dobiček
poslovnega leta, ki po stanju na dan 31. 12.
2007 znaša 21.063,00 EUR, ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se
prenese v naslednje leto.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
družbe za leto 2007.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi. Pogoj
za udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalnih pravic je, da delničar prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Gradivo za skupščino
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled v prostorih
uprave v Trzinu, Dobrave 4, vsak delovni
dan od prvega naslednjega delovnega dne
od dne objave skupščine od 9. do 12. ure.
Ekopak d.d.
uprava družbe
Ob-6308/08
Na podlagi 6.3. točke Statuta HIT, hoteli,
igralnice, turizem d.d., Nova Gorica, Delpinova 7/a, 5000 Nova Gorica, sklicuje uprava družbe
14. skupščino
HIT, hoteli, igralnice, turizem d.d.,
Nova Gorica,
ki bo v petek, dne 22. 8. 2008, ob 11. uri,
na sedežu družbe v Novi Gorici, Delpinova
7/a, v sejni sobi 3.12.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Veronika Jaš Kralj.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom HIT d.d. Nova Gorica za poslovno
leto 2007 ter poročilom revizorja, s konsolidiranim letnim poročilom Skupine HIT za
poslovno leto 2007 ter poročilom revizorja,
s poročilom nadzornega sveta ter odločanje
o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z letnim poročilom HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto
2007 ter poročilom revizorja, konsolidiranim
letnim poročilom skupine HIT za poslovno
leto 2007 ter poročilom revizorja in s poročilom nadzornega sveta.
2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2007 v višini 4.098.236,47 EUR uporabi za naslednje
namene:
– za dividende imetnikom prednostnih
delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti

delnic oziroma skupaj 760.327,12 EUR tako,
da znaša dividenda na delnico 0,28 EUR
bruto,
– za dividende prednostnim in navadnim
delnicam skupaj 407.318,04 EUR tako, da
znaša dividenda na delnico 0,06 EUR bruto,
– preostali bilančni dobiček v višini
2.930.591,31 EUR ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
bodo vpisani v delniški knjigi pri KDD Ljub
ljana na dan zasedanja skupščine v roku 30
dni od dneva zasedanja skupščine.
3. Članom uprave in nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica za poslovno
leto 2007.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto
2008 in konsolidiranega letnega poročila
Skupine HIT za poslovno leto 2008 imenuje
revizijsko družbo BDO EOS Revizija, d.o.o.,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
4. Sprejem sprememb in čistopisa statuta.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se v statutu družbe:
1. pod 2.1 (dva cela ena) točke 2 (dva).
Dejavnost družbe:
zaradi uskladitve dejavnosti družbe
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti spremenijo šifre in nazivi dejavnosti tako,
da po novem glasijo:
Šifra
Naziv dejavnosti
01.110 Pridelovanje žit (razen riža),
stročnic in oljnic
01.130 Pridelovanje zelenjadnic in
melon, korenovk in gomoljnic
01.190 Pridelovanje cvetja in drugih
enoletnih rastlin
01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in
grmovnic
01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih
in zdravilnih rastlin
01.300 Razmnoževanje rastlin
01.620 Storitve za živinorejo, razen
veterinarskih
01.640 Obdelava semen
02.100 Gojenje gozdov in druge
gozdarske dejavnosti
02.300 Nabiranje gozdnih dobrin,
razen lesa
25.620 Mehanska obdelava kovin
26.110 Proizvodnja elektronskih
komponent
27.120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje
elektrike
27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in
drugih naprav za ožičenje
27.900 Proizvodnja drugih električnih
naprav
28.120 Proizvodnja naprav za fluidno
tehniko
28.140 Proizvodnja pip in ventilov
28.250 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva
33.120 Popravila strojev in naprav
33.140 Popravila električnih naprav
33.200 Montaža industrijskih strojev in
naprav
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
43.210 Inštaliranje električnih napeljav
in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
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47.110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili
47.190 Druga trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah
47.240 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki
47.250 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s pijačami
47.260 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s tobačnimi izdelki
47.410 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z računalniškimi napravami in
programi
47.420 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s telekomunikacijskimi
napravami
47.430 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z avdio in video napravami
47.510 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s tekstilom
47.530 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s preprogami, talnimi in
stenskimi oblogami
47.540 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z električnimi gospodinjskimi
napravami
47.590 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s pohištvom, svetili in drugje
nerazvrščenimi predmeti za
gospodinjstvo
47.630 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z glasbenimi in video zapisi
47.640 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s športno opremo
47.650 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z igračami in rekviziti za igre in
zabavo
47.710 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z oblačili
47.720 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.750 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki
47.761 Trgovina na drobno
v cvetličarnah
47.770 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z urami in nakitom
47.781 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z očali
47.782 Druga trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z umetniškimi izdelki
47.789 Druga trgovina na drobno
v drugih specializiranih
prodajalnah
47.790 Trgovina na drobno
v prodajalnah z rabljenim
blagom

47.910 Trgovina na drobno po pošti ali
po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, stojnic in tržnic
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene
dejavnosti v kopenskem
prometu
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih
nastanitvenih obratov
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni
obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
56.105 Turistične kmetije brez sob
56.210 Priložnostna priprava in
dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
56.300 Strežba pijač
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
66.120 Posredništvo pri trgovanju
z vrednostnimi papirji in
borznim blagom
66.190 Druge pomožne dejavnosti
za finančne storitve, razen za
zavarovalništvo in pokojninske
sklade
68.100 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje
lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za
plačilo ali po pogodbi
71.111 Arhitekturno projektiranje
71.112 Krajinsko arhitekturno,
urbanistično in drugo
projektiranje
71.121 Geo-meritve, kartiranje
71.129 Drugo tehnično projektiranje in
svetovanje
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega
prostora
74.200 Fotografska dejavnost
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil
v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme
v najem in zakup
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200 Posredovanje začasne delovne
sile
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev
potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji
povezane dejavnosti
80.100 Varovanje
80.200 Nadzorovanje delovanja
varovalnih sistemov
80.300 Poizvedovalne dejavnosti
81.100 Vzdrževanje objektov in
hišniška dejavnost
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb,
industrijskih naprav in opreme
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih
površin in okolice
82.300 Organiziranje razstav, sejmov
in srečanj
85.320 Srednješolsko poklicno in
strokovno izobraževanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje na področju
športa in rekreacije
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85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje na področju
kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje
88.910 Dnevno varstvo otrok
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za
umetniško uprizarjanje
92.002 Prirejanje iger na srečo, razen
v igralnicah
92.001 Dejavnost igralnic
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti
za prosti čas
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic
96.090 Druge storitvene dejavnosti,
drugje nerazvrščene
2. pod 2.1 (dva cela ena) točke 2 (dva).
Dejavnost družbe dodajo nove dejavnosti,
ki glasijo:
– 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
– 63.110 Obdelava podatkov in s tem
povezane dejavnosti
– 63.120 Obratovanje spletnih portalov
Obrazložitev:
Nove dejavnosti se dodajo zaradi določb
Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni
list RS, št. 86/04), ki predpisuje pogodbeno
obdelavo osebnih podatkov na način, da
lahko upravljalec osebnih podatkov posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih
podatkov s pogodbo zaupa pogodbenemu
obdelovalcu, ki je registriran za opravljanje
takšne dejavnosti. Glede na določbo zakona
in po mnenju informacijskega pooblaščenca je tovrsten vpis dejavnosti in sklenitev
posebne pogodbe nujen pogoj za obdelavo
osebnih podatkov pridobljenih v družbah,
v katerih ima HIT d.d. Nova Gorica kapitalske deleže.
3. pod 7.2 (sedem celih dva) točke 7(sedem). Uporaba bilančnega dobička:
v skladu z Zakonom o udeležbi delavcev
pri dobičku doda nova 4 (četrta) alinea, ki
glasi:
– za udeležbo delavcev pri dobičku, pri
čemer se lahko uporabi največ 10% čistega
dobička posameznega poslovnega leta.
Obrazložitev: zaradi morebitne sklenitve pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku, se v statutu družbe doda navedena
alinea.
4. Sprejme se čistopis statuta družbe.
5. Podaja pooblastila upravi za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se upravi poda pooblastilo za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku,
pod pogoji:
– največ 10% čistega dobička posameznega poslovnega leta se lahko uporabi za
udeležbo delavcev pri dobičku,
– pogodba se sklene za trajanje največ
treh let, z možnostjo podaljšanja,
– za pridobitev pravice do udeležbe pri
dobičku mora biti delavec v delovnem razmerju v družbi 6 mesecev.
Uprava ni dolžna skleniti pogodbe, če
o navedenih določbah ne doseže konsenza
s pogajalci nasprotne strani.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki pisno prijavijo upravi družbe
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udeležbo na skupščini najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine, pravico do glasovanja na skupščini pa imajo le delničarji,
ki so imetniki navadnih delnic z glasovalno
pravico.
Delničarji uveljavljajo svoje pravice na
skupščini preko zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev. Pooblastila za zastopanje
na skupščini delničarjev se pošlje upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Za udeležbo na skupščini se zakoniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo
z osebnim dokumentom.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v kabinetu
uprave družbe vsak delovni dan med 10.
in 12. uro.
HIT d.d. Nova Gorica
uprava družbe
Ob-6309/08
Na podlagi določil 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah in 30. člena Statuta
delniške družbe, uprava družbe sklicuje
10. skupščino
delniške družbe Projektivni biro
Celje, družba za projektiranje
in inženiring, d.d.,
ki bo v četrtek, 21. avgusta 2008, ob
13. uri, na sedežu družbe v Celju, Lava 7.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Čonč Gregorja, za preštevalko
glasov Valek Nado ter ugotovi prisotnost
notarja Aleksandra Mraza. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2007 in poročila nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za poslovno leto 2007 in
s poročilom nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2007 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
3.1 Bilančni dobiček za leto 2007 v višini
120.208,00 EUR ostane nerazporejen.
3.2 Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2007 ter jima podeljuje razrešnico.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom za 2007, poročilom nadzornega sveta ter predlogi sklepov za vse točke
dnevnega reda je delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave na sedežu družbe, Lava
7, Celje, vsak delovni dan od 9. do 12. ure,
od dneva objave sklica skupščine do dneva
seje skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen nasprotni predlog k predlogom sklepov
po posameznih točkah dnevnega reda, in
sicer na naslov: Projektivni biro Celje, družba za projektiranje in inženiring, d.d., Lava
7, Celje.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana, dne 18. 8.
2008 in bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini najmanj tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Pooblaščenec delničarja
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mora predložiti pisno pooblastilo, ki ostane
ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 21. 8. 2008
ob 14. uri na sedežu družbe. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Projektivni biro Celje, družba za
projektiranje in inženiring, d.d.
Stanko Božičnik
direktor družbe
Ob-6310/08
Na podlagi 36. člena Statuta delniške
družbe Elma TT d.d. Ljubljana sklicuje uprava družbe
12. redno sejo skupščine
delniške družbe Elma TT d.d.,
ki bo v torek, 26. 8. 2008 ob 15. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Cesta 24. junija
23, 1231 Ljubljana Črnuče, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost. Za predsednika
skupščine se izvoli Šifrer Barbara, za preštevalca glasov Bregar Doroteja in Zupančič
Vlasta.
Na seji bo navzoča vabljena notarka
Nada Kumer.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilo za leto 2007, skupinskim letnim poročilom
za leto 2007 z mnenjem pooblaščenega revizorja, seznanitev s poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu ter njegovo potrditvijo, sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2007, skupinskim letnim poročilom za leto 2007, poročilom nadzornega
sveta ter potrditvijo letnega poročila.
2.2. Bilančni dobiček za leto 2007 v znesku 2.636.963,08 EUR se uporabi za:
– izplačilo dividende delničarjem v višini
70.957,50 EUR, kar znaša 0,25 EUR na delnico. Dividenda se izplača delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan skupščine.
Dividenda se izplača najkasneje v roku 90
dni po sprejemu sklepa na skupščini,
– preostanek bilančnega dobička v višini
2.566.005,58 EUR se kot preneseni dobiček
prenese za uporabo v naslednjih letih.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
3. Sprememba višine sejnine nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: sejnina za člane nadzornega sveta znaša 200 EUR bruto za člana in
280 EUR bruto za predsednika.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov družbe za leto 2008 se imenuje
družba KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Nasprotni predlogi
Delničarji naj morebitne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo v tajništvo
uprave v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo
biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja
najmanj 25% osnovnega kapitala družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
katerega sestavni del je letno poročilo družbe za leto 2007 z mnenjem pooblaščenega
revizorja, skupinsko letno poročilo skupine
Elma TT za leto 2007 z mnenjem pooblaščenega revizorja in poročilo nadzornega
sveta so na vpogled delničarjem na sedežu
družbe, Cesta 24. junija 23, v tajništvu, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro, od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine. Vsakemu delničarju
bomo na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dali prepis
gradiva za skupščino.
Elma TT d.d.
uprava družbe
Ob-6327/08
Na podlagi 43. člena Statuta družbe KPL
d.d., Ljubljana, Tbilisijska 61, uprava sklicuje
14. redno sejo skupščine
družbe KPL d.d., Ljubljana,
Tbilisijska 61,
ki bo dne 27. 8. 2008, ob 8. uri, na sedežu delniške družbe KPL d.d. v Ljubljani, Tbilisijska 61, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini Mihael
Bizjak,
– verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednik: Marko Tršan,
– preštevalka glasov: Matejka Gra
natir.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
mag. Nina Češarek.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2007 in sklepa
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu na podlagi seznanitve z letnim poročilom in poročilom revizorja za poslovno
leto 2007.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom, poročilom revizorja k letnemu poročilu in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za poslovno
leto 2007.
Predlog sklepa:
2.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007
v višini 1.479.415,80 EUR je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta. Na predlog
uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček uporabi za naslednje namene:
– 20.000,00 EUR za izplačilo nagrade
upravi in delavcem s posebnimi pooblastili
po predlogu,
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– 10.000,00 EUR za izplačilo nagrad
nadzornemu svetu po predlogu,
– preostanek bilančnega dobička v višini
1.449.415,80 EUR ostane nerazporejen.
Predlog sklepa:
2.3. Skupščina podeljuje nadzornemu
svetu družbe razrešnico s katero se potrjuje
delo v letu 2007.
Skupščina upravi družbe za čas do 29. 6.
2007 ne podeli razrešnice, upravama imenovanima po navedenem datumu pa skupščina podeli razrešnico s katero se potrjuje
delo za čas do konca leta 2007.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja družbe za leto 2008 imenuje Revizijski center d.o.o., družba za revizijo, Ul.
Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
4. Spremembe Statuta družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se spremeni prvi stavek 29. člena
Statuta družbe, tako da se glasi: »Nadzorni
svet šteje 3 člane.«
Spremeni se prvi stavek 30. člena Statuta družbe, tako da se glasi: »1 (en član)
nadzornega sveta je predstavnik delavcev
družbe, ki ga izvoli svet delavcev.«
Predlog sklepa:
4.2. Spremeni se 2. člen Statuta družbe,
tako da se dejavnost družbe uskladi z novo
standardno klasifikacijo dejavnosti. Dejavnost je razvidna iz čistopisa Statuta v predloženem besedilu.
Predlog sklepa:
4.3. Sprejme se spremembe Statuta
družbe in čistopis Statuta družbe v predloženi vsebini.
5. Prenehanje mandata dosedanjim članom nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov
delničarjev.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina ugotavlja, da je z dnem
27. 7. 2008 potekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev: Sandiju Svetku, Mihaelu Bizjaku in
Stanku Petriču.
Za nova člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se imenujeta Bojan Kozar in Marjanca Žvar Keber. Mandatna doba
članov nadzornega sveta traja štiri leta in
prične teči 27. 8. 2008.
6. Seznanitev skupščine s potekom mandata članom nadzornega sveta predstavnikom delavcev in imenovanje novega člana
nadzornega sveta predstavnika delavcev.
Predlog sklepa:
6.1. Skupščina se seznani, da je dosedanjima članoma nadzornega sveta družbe
predstavnikoma delavcev Jožetu Trobcu in
Tomažu Vrbincu dne 27. 7. 2008 potekel
mandat. Skupščina se seznani z imenovanjem novega člana nadzornega sveta predstavnika delavcev Branislava Gašparoviča,
ki ga je izvolil svet delavcev za mandatno
dobo štirih let od 27. 8. 2008 dalje.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
bo shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo v Klirinško depotni

družbi in, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje
tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sejni dvorani in z podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino k posameznim
točkam dnevnega reda, vključno s predlogi
sprememb statuta družbe, je na vpogled na
sedežu družbe v tajništvu uprave vsak delovni dan od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge dnevnega reda,
za katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
KPL d.d. Ljubljana
direktor
Zvonko Šavor
Št. 13/08
Ob-6340/08
Na podlagi 23. člena statuta družbe Hmezad Export - Import d.d., uprava sklicuje
11. redno sejo skupščine
Hmezad Export - Import d.d. Žalec,
Vrečerjeva ulica 14,
ki bo v petek, 22. avgusta 2008 ob 13. uri
na sedežu družbe v Žalcu, Vrečerjeva ulica
14, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Rozalija Čvan, Vlasta Jan.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2007 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev
razrešnice direktorju in nadzornemu svetu
družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2007, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
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 pokrivanju izgube
za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščini
družbe se predlaga, da se izguba poslovnega leta 2007 v višini 943.293,30 EUR, delno
pokrije iz prenesenega dobička iz preteklih
let v višini 291.822,70 EUR. Ostali del pa se
bo pokril v breme kapitalskih rezerv v višini
651.470,60 EUR.
c) Določitev sejnin in nagrade nadzornemu svetu družbe.
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Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina določi višino sejnine za predsednika in člane nadzornega sveta v neto
višini 300,00 EUR za vsako sejo.
Za dopisne seje se izplačuje sejnina v višini 50% sejnine.
Skupščina določi višino nagrade za
uspešno delo v letu 2007 za predsednika
nadzornega sveta v neto višini 2.000,00
EUR, za člane nadzornega sveta pa v višini
1.000,00 EUR.
3. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe ter spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa: potrdijo se spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe po predlogu uprave in nadzornega
sveta zaradi uskladitve z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 (Ur.
l. RS, št. 69/07 in 17/08).
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 PLUS REVIZIJA d.o.o., Špruha 19,
1236 Trzin.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo
v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 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.
Hmezad Export - Import d.d.
direktor družbe
Andrej Čas
Št. 11/2008
Ob-6347/08
Na podlagi 6.6. točke Statuta delniške
družbe Marles, načrtovanje in gradnja sodobnih hiš in investicijskih objektov, d.d.,
Limbuška c. 2, Maribor, direktor družbe
v funkciji uprave sklicuje
11. sejo skupščine
družbe Marles, načrtovanje
in gradnja sodobnih hiš
in investicijskih objektov, d.d.,
ki bo v petek, 29. avgusta 2008, s pričetkom ob 16. uri, v sejni sobi družbe Marles
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d.d., Limbuška c. 2, Maribor, z naslednjim
dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine
(predsednika skupščine, preštevalcev glasov) in seznanitev o prisotnosti notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednika skupščine se imenuje
Danilo Peteh,
– za preštevalca glasov se imenujeta Senad Pašalič in Nataša Zorman,
– ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Predložitev letnega poročila uprave za
leto 2007 z revizijskim poročilom in pisnim
poročilom nadzornega sveta ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2007 z revizijskim
poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi letnega
poročila.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe v poslovnem letu 2007.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Sklep 10. seje skupščine družbe Marles, d.d. pod 5. točko dnevnega reda se
dopolni tako, da se glasi, da v primeru, da
bo družba Marles, d.d. skladno z določbami ZGD-1 zavezana k reviziji računovodskih izkazov, za revizijsko družbo za leto
2008 skupščina imenuje revizijsko družbo
“Revizija, družba za revizijo in svetovanje,
d.o.o., Maribor”.
4. Sprememba, dopolnitev in uskladitev
dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter s tem povezana sprememba
statuta družbe Marles, d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
4.1. Dejavnost družbe se spremeni, dopolni in uskladi z novo Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št.
69/07 in 17/08). Statut družbe se spremeni,
tako da se šifre in nazivi dejavnosti družbe
spremenijo, dopolnijo in uskladijo z novo
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
4.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe Marles d.d., tako
da ga uskladi s sklepom skupščine pod to
točko dnevnega reda ter v skladu s tem,
sprejme čistopis statuta družbe.
5. Sprememba sedeža družbe Marles
d.d. in s tem povezana sprememba statuta
družbe Marles d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
5.1. Spremeni se sedež družbe Marles,
d.d., tako da je odslej sedež družbe v Limbušu. Poslovni naslov družbe je Limbuška
cesta 2, 2341 Limbuš.
5.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe Marles d.d., tako
da ga uskladi s sklepom skupščine pod to
točko dnevnega reda ter v skladu s tem,
sprejme čistopis statuta družbe.
6. Uvedba enotirnega sistema upravljanja družbe z upravnim odborom in s tem povezane spremembe statuta družbe Marles,
d.d. ter ostale spremembe statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
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6.1. Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
6.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe Marles d.d., tako
da ga uskladi s sklepom skupščine pod to
točko dnevnega reda ter v skladu s tem,
sprejme čistopis statuta družbe.
7. Prenehanje mandatov članom nadzornega sveta ter imenovanje članov upravnega odbora.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Z dnem vpisa spremembe statuta, glede uvedbe enotirnega sistema upravljanja
družbe z upravnim odborom v sodni register,
preneha mandat vsem članom nadzornega
sveta ter so s tem datumom odpoklicani
člani nadzornega sveta Žnidar Vito, Poljanšek Leopold, Kovačič Miran, Nadelsberger
Ksenija, Sever Mateja, Dolčič Sonja.
Skupščina za člane upravnega odbora
imenuje: Danila Peteha, rojenega 18. 2.
1960, stanujočega Čebelarska ulica 007,
Ljubljana, Sonjo Dolčič, rojeno 7. 7. 1951,
stanujočo Ziherlova 2, Ljubljana in Ksenijo
Nadelsberger, rojeno 14. 12. 1961, stanujočo V zavoju 15, Maribor.
Člani upravnega odbora so imenovani za
obdobje 6 let. Ta sklep učinkuje in mandat
imenovanih članov upravnega odbora prične teči z dnem vpisa spremembe statuta
glede uvedbe enotirnega sistema upravljanja družbe z upravnim odborom v sodni
register.
Člani upravnega odbora so upravičeni do
plačila sejnine za udeležbo na seji upravnega odbora v znesku 300,00 EUR bruto za
predsednika upravnega odbora in 200,00
EUR bruto za člane upravnega odbora.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, ki so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Delničarji družbe lahko dajo pooblastila za udeležbo in glasovanje v skladu z zakonskimi določbami, kar pomeni, da
mora biti pooblastilo pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo udeležbo na skupščini najavili
najkasneje 3 dni (najkasneje 26. 8. 2008)
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo v istem
roku poslati tudi pisna pooblastila, zakoniti
zastopniki pa dokaz o statusu zakonitega
zastopnika.
Delničarje, njihove pooblaščence in zakonite zastopnike prosimo, da se zaradi
ugotavljanja sklepčnosti skupščine in prevzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred sklicem.
Identifikacija bo potekala na podlagi ustreznega identifikacijskega dokumenta (osebna izkaznica, potni list ...).
Gradivo za dnevni red skupščine družbe,
s predlogi sklepov, utemeljitvijo predlogov
sklepov, vključno z besedilom sprejetega
letnega poročila uprave za leto 2007 z revizijskim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila,
besedilom predlaganih sprememb statuta in
predlaganim prečiščenim besedilom statuta,
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v tajništvu uprave vsak delovni dan, od
dneva objave sklica skupščine v Uradnem
listu Republike Slovenije do dneva zasedanja skupščine, od 11. do 13. ure. Delničarje

prosimo, da morebitne nasprotne predloge
k posameznim točkam dnevnega reda pisno
sporočijo upravi družbe, v sedmih dneh od
dneva objave sklica skupščine.
Nasprotni predlog mora biti jasen in razumno utemeljen.
Marles,
načrtovanje in gradnja sodobnih hiš
in investicijskih objektov, d.d.
uprava direktor
Danilo Peteh, univ. dipl. prav.
Ob-6350/08
V skladu s Statutom delniške družbe
Izi mobil, telekomunikacije d.d., nadzorni
svet družbe sklicuje
skupščino
delničarjev družbe,
ki bo dne 30. 7. 2008 ob 13. uri, v prostorih delniške družbe Izi mobil d.d., Stegne 11,
1000 Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Ugotovitev prisotnosti delničarjev in
sklepčnosti.
2. Imenovanje notarja.
Predlog sklepa: za notarja se imenuje
notar Miro Košak.
3. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Imenujejo se sledeči organi skupščine:
Predsednik skupščine: Ksenija Brajkovič.
Verifikacijska komisija: Katja Pečar, Loredana Urbančič.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta
družbe Izi mobil.
Predlog sklepa: na podlagi izstopne izjave se z dnem 1. 7. 2008 razreši član nadzornega sveta Izi mobil d.d. Marcus Hutter.
Začasno se nov član ne imenuje.
5. Seznanitev skupščine s poslovnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta,
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu ter razporeditev dobička poslovnega
leta.
Predlog sklepa:
Skupščina se je seznanila s poslovnim
poročilom podjetja Izi mobil d.d. za leto 2007
in poročilom nadzornega sveta ter podeljuje
razrešnico upravi podjetja in nadzornemu
svetu.
Skupščina potrjuje naslednjo razdelitev
dobička: celoten dobiček se nameni za pokrivanje izgub iz preteklih let.
Del dobička v višini 8% od dobička 2007,
ki se v skladu z Individualno pogodbo o poslovodenju nameni direktorju se v skladu
z določilom Statuta o izplačilu dobička med
letom izplača v breme poslovanja 2008.
6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
Spremenita se 5. in 28. člen Statuta delniške družbe Izi mobil d.d. tako, da glasita:
»5. člen
Osnovni kapital družbe znaša 83.460,00
(triinosemdeset tisoč štiristo šestdeset
00/100) EUR.
Osnovni kapital je razdeljen na 1.000
(tisoč) navadnih delnic prve emisije z nominalno vrednostjo 41,73 EUR (enainštirideset
evrov in 73 centov) oziroma 10.000,00 (deset tisoč 00/100) SIT in emisijsko vrednostjo
delnice 41,73 EUR (enainštirideset evrov in
73 centov) oziroma 10.000,00 (deset tisoč
00/100) SIT in na 1.000 (tisoč) navadnih
delnic druge emisije z nominalno vrednostjo
41,73 EUR (enainštirideset evrov in 73 centov) oziroma 10.000,00 (deset tisoč 00/100)
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SIT in emisijsko vrednostjo delnice 625,94
EUR (šeststo petindvajset evrov in štiriindevetdeset centov) oziroma 150.000,00 (stopetdeset tisoč 00/100) SIT.
Vse delnice so v celoti vplačane.«
»28. člen:
Poslovno leto je koledarsko leto.
Uprava mora v predpisanih rokih pripraviti in predložiti skupščini letno poročilo za
preteklo leto skupaj s predlogom uporabe in
razdelitve bilančnega dobička.
O uporabi in razdelitvi dobička odloča
skupščina.
Dobiček družbe se uporablja za pokrivanje izgub, za oblikovanje rezerv podjetja, za
udeležbo delavcev pri dobičku in za izplačilo
lastnikom.
Delež dobička za posamezen namen se
določi vsakoletno s sklepom skupščine, pri
čemer delež namenjen za udeležbo delavcev pri dobičku ni nižji od 10%.
Uprava je pooblaščena, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende)
glede na predvideni dobiček tekočega leta.
Izplačilo vmesnih dividend odobri skupščina. Vmesne dividende ne smejo biti višje od
polovice vrednosti predvidenega dobička po
oblikovanju rezerv niti od polovice dobička
preteklega leta.«
Izi mobil d.d. telekomunikacije d.d.
predsednica nadzornega sveta
Izi mobil d.d.
Lilijana Resinovič
Ob-6367/08
Na podlagi določil ZGD - 1. in 35. točke
Statuta družbe SGP Tehnik d.d., sklicuje
uprava družbe
10. sejo skupščine
delniške družbe SGP Tehnik d.d.,
ki bo v četrtek, 21. 8. 2008, ob 12. uri,
na sedežu družbe SGP Tehnik d.d., v Škofji
Loki, Stara cesta 2.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli se predsednik
skupščine in preštevalca glasov v skladu
s predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila skupine
Tehnik in družbe SGP Tehnik d.d. za leto
2007 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu ZGD
- 1.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2007 znaša
2.292.452 EUR ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje razrešnico za poslovno leto 2007
upravi družbe in članom nadzornega sveta
družbe.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za poslovno leto 2008,
skupščina imenuje Revizijska družba
KPMG Slovenija, d.o.o., Neubergerjeva
30, Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda in predlaganimi
spremembami statuta, je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe SGP Tehnik d.d.,
Stara cesta 2, Škofja Loka, vsak delovni
dan, od 12. do 14. ure od dneva objave sklica, do seje skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v 7
dneh po objavi tega sklica v tajništvo družbe, Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe na
dan 18. 8. 2008, ter bodo sami ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev
pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine osebno ali njihovi pooblaščenci. Pooblaščenci
morajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi
pisno pooblastilo.
Delničar glasuje osebno ali po pooblaščencu z glasovnicami, ki jih prejme pred
začetkom skupščine. Vsaka delnica daje
imetniku en glas.
Prostor, kjer bo skupščina zasedala, bo
odprt 30 minut pred začetkom.
SGP Tehnik d.d.
uprava – direktor družbe
mag. Klemen Ferjančič
Št. 44/08
Ob-6371/08
Na podlagi 15. člena Statuta Term Dobrna d.d. ter v skladu z določili 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD - 1),
sklicuje uprava družbe
13. redno skupščino
delniške družbe Terme Dobrna,
termalno zdravilišče d.d.,
ki bo v torek, dne 19. 8. 2008, ob 12. uri,
v sejni sobi Viva v hotelu Vita, Dobrna 46,
3204 Dobrna, z naslednjim dnevnim redom
in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Ugotovi se sklepčnost. Za predsednika skupščine se imenuje Zvonko Kolšek,
za preštevalca glasov se imenujeta Milica
Smrečnik in Irena Žagavec.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Gregor
Kovač.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička Terme Dobrna d.d. ter o podelitvi razrešnice upravi Term Dobrna d.d. in članom
nadzornega sveta, in sicer ob seznanitvi
z letnim poročilom, revizijskim poročilom in
poročilom nadzornega sveta, s katerim je
le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2007.
2.1. Predlog uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe Terme Dobrna
d.d., s katero potrjuje in obravnava delo
teh dveh organov družbe v poslovnem letu
2007.
2.2. Predlog uprave in nadzornega
sveta:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007
v višini 800.266 EUR, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz leta 2006 v višini
545.848 EUR in čisti dobiček poslovnega
leta 2007 v višini 527.169 EUR, zmanjšan
za druge rezerve iz dobička v višini 254.418
EUR po sklepu poslovodstva in nadzornega
sveta, ostane nerazporejen.
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3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja.
Predlog nadzornega sveta: na predlog
nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2008 imenuje revizijska družba JPA
Abeceda REVIZIJA – Podjetje za revizijo
in sorodne storitve d.o.o. iz Ljubljane, Kotnikova 28.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta: za člane nadzornega sveta se z dne 19. 8. 2008, za
4-letno mandatno dobo, zaradi prenehanja
mandata dosedanjim članom nadzornega
sveta izvolijo: Tatjana Novinec, Marija Korošec, Miran Stiplošek, Andrej Eržen.
5. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
sejnine za člane nadzornega sveta znašajo: 300 € bruto za predsednika nadzornega
sveta ter 250 € bruto za člane nadzornega sveta za posamezno sejo nadzornega
sveta.
6. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Dopolni se 26. člen Statuta družbe in po
novem glasi:
»Družba ima enoosebno upravo – di
rektorja, ki vodi družbo v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost. Družba
ima lahko prokurista, kateremu podeli prokuro uprava – direktor družbe ob predhodnem soglasju nadzornega sveta«.
Skupščine družbe se lahko udeležijo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti
zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo samo tisti delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prejme vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli glasovnice.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina bo zaradi administrativnih opravil odprt
30 minut pred začetkom zasedanja.
Popolno gradivo v zvezi s predlaganim
dnevnim redom skupščine je delničarjem
na voljo in na vpogled v tajništvu uprave
družbe na sedežu Dobrna 50, Dobrna vsak
delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna za odločanje, bo ponovno zasedanje 30 minut kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d.
uprava – direktor
Jože Duh
Ob-6373/08
Na podlagi Statuta družbe KOPS, Tovarna kovinske opreme in procesnih sistemov d.d., Industrijska c. 5, Grosuplje in na
podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah, uprava sklicuje
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skupščino
delničarjev družbe KOPS d.d. Grosuplje,
ki bo v sredo, dne 20. 8. 2008, ob 10. uri
v pisarni direktorja družbe v prostorih družbe
KOPS d.d., Industrijska c. 5, Grosuplje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine, skupščina imenuje odvetnika Damjana
Škofiča.
2. Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2007 ter poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila in odločanje
o bilančnem dobičku leta 2007 in o podelitvi
razrešnice.
Predlog sklepa (predlog uprave in nadzornega sveta):
2.1 Ugotovi se, da bilančni dobiček
družbe na dan 31. 12. 2007 znaša 495.272
EUR.
2.2 Bilančni dobiček se ne razdeli in
ostane ter se prenese v naslednje poslovno
leto kot preneseni dobiček.
2.3 Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2007, s čimer
odobri in potrdi njuno delo v letu 2007.
3. Delitev družbe.
3.1 Soglasje k oddelitvi z ustanovitvijo
nove družbe.
Predlog sklepov (predlog uprave in nadzornega sveta):
a) Skupščina daje soglasje k delitvi družbe, ki se izvede kot oddelitev z ustanovitvijo
nove družbe, v skladu z delitvenim načrtom prenosne družbe KOPS d.d. Grosuplje,
z dne 20. 6. 2008.
b) Skupščina potrdi in sprejme Delitveni
načrt prenosne družbe KOPS d.d. Grosuplje, z dne 20. 6. 2008, s prilogami, kot je
predložen skupščini in se spoji z notarskim
zapisnikom te skupščine.
3.2 Zmanjšanje osnovnega kapitala
družbe zaradi oddelitve.
Predlog sklepa (predlog uprave in nadzornega sveta):
Zaradi izvedbe oddelitve z ustanovitvijo nove družbe se zmanjša osnovni kapital družbe po drugem odstavku 625. člena
ZGD-1, z namenom uskladitve njegove višine glede na prenos delov premoženja na
novo družbo ob oddelitvi.
Osnovni kapital prenosne družbe se
zmanjša za znesek 182.857,00 EUR, tako
da po zmanjšanju znaša 202.053,69 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede
z zmanjšanjem števila delnic družbe za
43.820 delnic družbe, ki se zamenjajo za
delež v novi družbi, v skladu z delitvenim
načrtom prenosne družbe.
3.3 Pooblastilo upravi družbe.
Predlog sklepa (predlog uprave in nadzornega sveta): skupščina pooblašča upravo družbe, da izvede celoten postopek oddelitve in da s ciljem nemotene izvedbe
delitve, ob soglasju nadzornega sveta, tudi
brez posebnega soglasja skupščine, odpravi napake ali spremeni oziroma uskladi
z novimi dejstvi: delitveni načrt, akt o ustanovitvi nove družbe oziroma njegov čistopis, firmo, sedež, dejavnost, osnovni kapital ter sklep o imenovanju direktorja nove
družbe.
3.4 Spremembe statuta.
Predlog sklepa (predlog uprave in nadzornega sveta):
a) Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
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b) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe, tako da ga uskladi z vsemi preostalimi spremembami in novimi dejstvi, nastalimi zaradi ali v zvezi z delitvijo družbe.
4. Uskladitev dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti in s tem povezana sprememba statuta.
Predlog sklepa:
a) Dejavnost družbe se uskladi z novo
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
b) Sprejme se predlagana sprememba
točke 2.1. Statuta družbe, tako da se šifre
in nazivi dejavnosti uskladijo z novo Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti.
c) Nadzorni svet družbe je pooblaščen,
da po potrebi spremeni statut družbe, tako
da ga uskladi s tem sklepom skupščine.
5. Uvedba enotirnega sistema upravljanja družbe z upravnim odborom in s tem
povezane spremembe statuta, imenovanje
članov upravnega odbora in odpoklic članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
b) Skupščina za člane upravnega odbora
imenuje:
– Tomaža Sajovica, rojenega 23. 11.
1966, stanujočega Struževo 29, 4000 Kranj,
– Marka Štirna, rojenega 20. 11.1968, stanujočega Detelova ulica 10, 4000 Kranj in
– Jožeta Intiharja, rojenega 1. 10. 1968,
stanujočega Veliki vrh pri Šmarju 43, 1293
Šmarje-Sap.
Člani upravnega odbora so imenovani za
obdobje 6 let. Ta sklep učinkuje in mandat
imenovanih članov upravnega odbora prične
teči z dnem vpisa spremembe statuta glede
uvedbe enotirnega sistema upravljanja družbe z upravnim odborom v sodni register.
Članom upravnega odbora se za njihovo delo zagotovi plačilo in povračilo vseh
razumnih in utemeljenih stroškov, nastalih
pri opravljanju svojega dela.
Za določitev plačila je pooblaščen upravni odbor. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov upravnega odbora
in finančnim položajem družbe.
Pravice in obveznosti članov upravnega
odbora se določijo v pogodbi o zaposlitvi
ali drugi pogodbi, ki jo sklenejo z družbo.
Pogodbo med članom upravnega odbora in
družbo mora odobriti upravni odbor.
c) Z dnem vpisa spremembe statuta glede uvedbe enotirnega sistema upravljanja
družbe z upravnim odborom v sodni register,
preneha mandat vsem članom nadzornega
sveta in so s tem datumom vsi člani nadzornega sveta razrešeni.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najpozneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo. Prijava za udeležbo je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje tri
dni pred dnem zasedanja skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema gradiva
in glasovnic.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki vključuje listine v zvezi z delitvijo družbe (drugi odsta-

vek 586. člena ZGD-1 v zvezi s prvim odstavkom 629. člena ZGD-1), letno poročilo
družbe za leto 2007, poročilo nadzornega
sveta za leto 2007, predlagane spremembe
statuta z utemeljitvijo in predloge za sprejemanje sklepov z utemeljitvami, je delničarjem dostopno na sedežu družbe, v sobi
direktorja, in sicer vsak delavnik od 8. do
14. ure, ves čas od objave sklica skupščine
dalje. Sklic skupščine, predlagane spremembe statuta z utemeljitvijo in predlogi
za sprejemanje sklepov z utemeljitvami
so objavljeni tudi na spletni strani družbe
www.kops.si.
KOPS d.d. Grosuplje
Garbas Ivan, direktor
Ob-6375/08
Na podlagi 41. člena Statuta delniške
družbe KLI Logatec, d.d. – v likvidaciji, Tovarniška c. 36, Logatec, likvidacijski upravitelj družbe sklicuje
12. skupščino delničarjev
družbe KLI Logatec, d.d. – v likvidaciji,
Tovarniška c. 36, Logatec,
ki bo v četrtek, 21. avgusta 2008, ob 13.
uri, na sedežu družbe Tovarniška cesta 36,
Logatec.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Likvidacijski upravitelj in nadzorni svet
posredujeta skupščini v sprejem naslednji
predlog sklepa:
Izvoli se:
– predsednica skupščine: Jožica Tominc,
– preštevalki glasov: Marija Žagar in Gabrijela Ivančič.
Skupščini bo prisostvoval notar Andrej
Rozman.
2. Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2007
z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
in konsolidiranega letnega poročila za leto
2007 ter odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Likvidacijski upravitelj in nadzorni svet
predlagata skupščini v sprejem naslednji
predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim
poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2007 z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega in konsolidiranega letnega
poročila za leto 2007.
b) Skupščina upravi in članom nadzornega sveta podeljuje razrešnico za delo v letu
2007.
3. Imenovanje finančnega revizorja za
poslovno leto 2008.
Nadzorni svet posreduje skupščini
v sprejem naslednji predlog sklepa: za revizorja družbe, ki bo revidiral računovodske izkaze družbe KLI Logatec, družba za
lesno in strojno proizvodnjo, trgovino in
inženiring, d.d. za leto 2008, se imenuje
pooblaščeno revizijsko družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve,
d.o.o., Ljubljana.
Informacija delničarjem
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in poročilom nadzornega sveta je
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja, v času med 8. in 10. uro.
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Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo. Kot
datum prijave se šteje datum, ko je družba
prejela obvestilo.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7
dneh po objavi sklica skupščine na upravo
družbe.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 13.30, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
KLI Logatec d.d. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
mag. Edvin Makuc
Št. 47
Ob-6377/08
Na podlagi 23. člena Statuta družbe
Hoteli Bernardin d.d. Portorož, Obala 2,
6320 Portorož (»Družba«) uprava Družbe
sklicuje
I. redno sejo
skupščine Družbe v letu 2008,
ki bo dne 22. 8. 2008 na sedežu Družbe
v Grand Hotelu Bernardin, Obala 2, 6320
Portorož, ob 14. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine za I. redno sejo skupščine v letu
2008, dva preštevalca glasov ter imenuje
notarja po predlogu sklicatelja.
2. Podelitev razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe Hotelov Bernardin d.d. Portorož, in sicer ob seznanitvi
z letnim poročilom z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta, s katerim je
le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2007.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe Hotelov Bernardin d.d. Portorož
v poslovnem letu 2007.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007
v višini 3.745.548 € se razporedi kot sledi:
a) Delničarjem se razdeli za dividende
znesek 0,02 € brutto za delnico, kar skupaj
predstavlja znesek 167.172,72 €.
Na lastne delnice se dividenda ne izplača.
Družba bo delničarjem, za katere ima
popolne podatke, izplačala dividende, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem
registru pri KDD-Centralno klirinško depotni
družbi d.d. Ljubljana, drugi delovni dan po
seji skupščine.
b) Izplačilo dividend se izvrši iz čistega
dobička iz poslovnega leta.

c) Bilančni dobiček v višini 3.578.375,20 €
se razporedi v druge rezerve iz dobička.
4. Nagrada članom nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: članom nadzornega
sveta družbe se v breme tekočih stroškov
poslovanja izplača nagrada, in sicer predsedniku nadzornega sveta 1,5 povprečne
plače zadnjega tromesečja predsednika
uprave družbe, 4 članom nadzornega sveta 1 povprečna plača zadnjega tromesečja
predsednika uprave.
5. Imenovanje revizijske družbe za revidiranje izkazov poslovanja za leto 2008.
Predlog sklepa: za revidiranje izkazov
poslovanja družbe Hoteli Bernardin d.d.
Portorož za leto 2008, skupščina družbe
imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija
d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, Slovenija z ustreznimi ključnimi priporočili.
6. Odločanje o pripojitvi družb Hoteli Piran
d.d., Kidričevo nabrežje 4, 6330 Piran, Metropol Group d.d., Obala 77, 6320 Portorož
in HTP Simonov Zaliv d.d., Morova ulica 6A,
6310 Izola, k družbi Hoteli Bernardin d.d.
Portorož, Obala 2, 6320 Portorož, pod pogoji
pogodbe o pripojitvi opr. št. SV 1424/08.
Predlog sklepa: skupščina družbe soglaša s pripojitvijo družb Hoteli Piran d.d.,
Kidričevo nabrežje 4, 6330 Piran, Metropol
Group d.d., Obala 77, 6320 Portorož in HTP
Simonov Zaliv d.d., Morova ulica 6A, 6310
Izola, k družbi Hoteli Bernardin d.d. Portorož, Obala 2, 6320 Portorož, pod pogoji
pogodbe o pripojitvi opr. št. SV 1424/08, kot
je priložena k zapisniku skupščine. Skupščina družbe soglaša z navedeno pogodbo
o pripojitvi.
7. Povečanje osnovnega kapitala zaradi
izvedbe pripojitve s stvarnimi vložki.
Predlog sklepa:
Zaradi izvedbe pripojitve družb Hoteli Piran d.d., Kidričevo nabrežje 4, 6330 Piran
(»Hoteli Piran«), Metropol Group d.d., Obala
77, 6320 Portorož (»Metropol Group«) in
HTP Simonov Zaliv d.d., Morova ulica 6A,
6310 Izola (»HTP Simonov Zaliv«) (skupaj
»Prevzete družbe«), k družbi Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož (»Prevzemna družba«), pod pogoji pogodbe o pripojitvi opr. št. SV 1424/08, kot je priložena
k zapisniku skupščine (»Pogodba o pripojitvi«), kot pod točko 1. zgoraj, Prevzemna
družba poveča osnovni kapital.
Osnovni kapital Prevzemne družbe se poveča za izhodiščno višino
32.082.765,82 EUR na skupno izhodiščno
višino 66.962.735,78 EUR z izdajo izhodiščnega števila 7.688.314 delnic, ki se zaradi
pripojitve Prevzetih družb k Prevzemni družbi izdajo osebam, ki bodo delničarji Prevzetih družb na dan zamenjave delnic v skladu
s 75. in 76. členom ZNVP, in sicer v naslednjih menjalnih razmerjih:
– Prevzemna
družba
zagotovi
1,26942795 delnic za vsako delnico družbe Hoteli Piran. Delničarjem družbe Hoteli
Piran Prevzemna družba skupno zagotovi
izhodiščno 1.687.352 delnic.
– Prevzemna
družba
zagotovi
6,15781996 delnic za vsako delnico družbe
Metropol Group. Delničarjem družbe Metropol Group Prevzemna družba skupno zagotovi izhodiščno 4.345.013 delnic.
– Prevzemna
družba
zagotovi
3,88886579 delnic za vsako delnico družbe HTP Simonov Zaliv. Delničarjem družbe
HTP Simonov Zaliv Prevzemna družba skupno zagotovi izhodiščno 1.655.949 delnic.
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Končna višina povečanja osnovnega
kapitala in končno število izdanih delnic je
odvisno od števila delnic, ki jih je potrebno zagotoviti posameznim delničarjem posameznih Prevzetih družb zaradi izvedbe
pripojitve. Če posamezen delničar posamezne Prevzete družbe ni upravičen do celega
števila delnic Prevzemne družbe, se število
zaokroži na najbližje nižje celo število, za
preostanek pa Prevzemna družba izplača
denarno doplačilo, in sicer kot sledi:
– Denarno doplačilo, do katerega je
upravičen tak delničar družbe Hoteli Piran,
se izračuna tako, da se ostanek števila nad
celim številom delnic prevzemne družbe
do katerega je upravičen tak delničar, deli
z zgoraj navedenim menjalnim razmerjem
za družbo Hoteli Piran (rezultat pomeni
ustrezno število delnic družbe Hoteli Piran,
za katere Prevzemna družba zagotovi denarno doplačilo), tako dobljen rezultat pa
pomnoži z vrednostjo v višini 9,66 EUR, ki
predstavlja višino denarnega doplačila na
celotno delnico družbe Hoteli Piran.
– Denarno doplačilo, do katerega je
upravičen tak delničar družbe Metropol
Group, se izračuna tako, da se ostanek
števila nad celim številom delnic Prevzemne družbe do katerega je upravičen tak
delničar, deli z zgoraj navedenim menjalnim razmerjem za družbo Metropol Group (rezultat pomeni ustrezno število delnic
družbe Metropol Group, za katere Prevzemna družba zagotovi denarno doplačilo),
tako dobljen rezultat pa pomnoži z vrednostjo v višini 46,88 EUR, ki predstavlja višino denarnega doplačila na celotno delnico
družbe Metropol Group.
– Denarno doplačilo, do katerega je
upravičen tak delničar družbe HTP Simonov
Zaliv, se izračuna tako, da se ostanek števila
nad celim številom delnic Prevzemne družbe do katerega je upravičen tak delničar,
deli z zgoraj navedenim menjalnim razmerjem za družbo HTP Simonov Zaliv (rezultat
pomeni ustrezno število delnic družbe HTP
Simonov Zaliv, za katere Prevzemna družba
zagotovi denarno doplačilo), tako dobljen
rezultat pa pomnoži z vrednostjo v višini
29,61 EUR, ki predstavlja višino denarnega
doplačila na celotno delnico družbe HTP
Simonov Zaliv.
Navedena menjalna razmerja in denarna
doplačila odražajo pošteno tržno vrednost
Prevzetih in Prevzemne družbe. Prenos celotnega premoženja ter pravic in obveznosti Prevzetih družb na Prevzemno družbo
v skladu z 2. členom Pogodbe o pripojitvi,
predstavlja stvarne vložke, za katere se
s tem sklepom izdajo delnice Prevzemne
družbe; vrednost stvarnih vložkov je enaka
pošteni tržni vrednosti posamezne Prevzete družbe, ki je 12.845.686 EUR za družbo
Hoteli Piran, 33.078.247 EUR za družbo
Metropol Group in 12.606.611 EUR za družbo HTP Simonov Zaliv. Cena, po kateri se
delnice Prevzemne družbe izdajo, je enaka
pošteni tržni vrednosti ene delnice Prevzemne družbe, to je 7,61 EUR na delnico.
Izdane delnice so navadne imenske
prosto prenosljive delnice enakega razreda
kot obstoječe delnice Prevzemne družbe.
Delnice se izdajo v nematerializirani obliki.
Prednostna pravica obstoječih delničarjev
Prevzemne družbe je izključena na podlagi
določbe 588. člena ZGD-1.
Izdane delnice ne dajejo delničarjem
nobenih posebnih pravic. Nove delnice so
udeležene pri dobičku Prevzemne družbe
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od 1. 1. 2008 naprej, to je, vključno za poslovno leto 2008.
V skladu z določbami ZGD-1 zaradi izdaje delnic zaradi pripojitve ne bo posebnega
postopka vpisa in vplačila delnic. Z vpisom
pripojitve v sodni register nastanejo pravne
posledice po 591. členu ZGD-1, s čimer so
izdane delnice v celoti vplačane s strani
upravičencev do zamenjave.
8. Pooblastilo nadzornemu svetu za
uskladitev statuta s sklepoma pod 6. in 7.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da uskladi statut družbe
s sklepoma, sprejetima pod točkama 6. in
7. zgoraj glede povečanja osnovnega kapitala za izhodiščni znesek, glede izhodiščnega števila novih delnic, in glede podatkov
o stvarnih vložkih, in da po zamenjavi delnic zaradi izvedbe pripojitve uskladi statut
s končno višino povečanja osnovnega kapitala in končnim številom izdanih delnic.
9. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta in uprave Družbe, se sprejmejo
spremembe in dopolnitve Statuta Hoteli
Bernardin d.d. Portorož, v besedilu, kot je
navedeno v Prilogi 1, ki je sestavni del tega
sklepa.
10. Izvolitev članov nadzornega sveta
Hotelov Bernardin d.d. Portorož:
Predlog sklepa:
Z dnem vpisa pripojitve družb Hoteli Piran d.d., HTP Simonov zaliv d.d. in Metropol
Group d.d. k Hotelom Bernardin d.d. Portorož v sodni register, se za mandatno dobo
od dne vpisa pripojitve v sodni register do
30. 9. 2010 imenujejo dodatni naslednji člani
nadzornega sveta - predstavniki delničarjev,
tako da ima nadzorni svet 9 članov:
– Milan Ževart, univerzitetni diplomirani
ekonomist, s 30-letnimi delovnimi izkušnjami, trenutno zaposlen kot direktor Maksima
Invest d.d. Trdinova 4, 1000 Ljubljana,
– Metka Kandrič, univerzitetna diplomirana ekonomistka, s 27-letnimi delovnimi
izkušnjami, trenutno zaposlena kot direktorica službe za analize in vrednotenje NFD
Holding d.d., Trdinova 4, 1000 Ljubljana,
– Roman Ambrož, univerzitetni diplomirani ekonomist, s 23-letnimi delovnimi izkušnjami, trenutno zaposlen kot član uprave
NFD DZU d.o.o., Trdinova 4, 1000 Ljub
ljana.
Utemeljitev predlogov za sprejemanje
sklepov in gradivo s podatki, potrebnimi za
sklepanje o posameznih vprašanjih, med
drugim letno poročilo, poročilo revizorja in
poročilo nadzornega sveta v zvezi z letnim
poročilom, besedilo predlaganih sprememb
Statuta Družbe z utemeljitvijo ter pogodba
o pripojitvi, letna poročila vseh v pripojitvi
udeleženih družb za zadnja tri poslovna leta,
skupno poročilo uprav o pripojitvi, poročilo
o reviziji pripojitve, poročilo o reviziji povečanja osnovnega kapitala Družbe in poročila nadzornih svetov vseh udeleženih družb
o pregledu pripojitve, je na voljo delničarjem
na sedežu Družbe, v prostorih tajništva Družbe vsak delovnik od 9. do 12. ure do vključno 22. 8. 2008. Delničar lahko zahteva, da
se mu na njegove stroške pred zasedanjem
skupščine dostavi gradivo za skupščino.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice ima v skladu
z 19. členom Statuta Družbe vsak delničar,
ki upravi Družbe s priporočenim pismom,
ki prispe na sedež Družbe najmanj tri dni
pred sejo skupščine, prijavi svojo udeležbo
na skupščini.
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Delničarji nastopajo na skupščini osebno
ali preko svojih zastopnikov oziroma pooblaščencev. Delničarji dokazujejo svojo istovetnost z osebnimi dokumenti. Delničarje
zastopajo osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Če je delničar pravna oseba, se
smatra, da je njen direktor pooblaščen za
zastopanje. Delničarje lahko zastopajo pooblaščenci na podlagi pisnega pooblastila, ki
ga izda delničar oziroma v imenu delničarja,
ki je pravna oseba, oseba, pooblaščena za
zastopanje. Pisno pooblastilo mora vsebovati navedbo delničarja, ki je izdal pooblastilo, skupno število delnic in glasov, s katerimi
razpolaga, pooblastilo, da deluje in glasuje
v imenu delničarja na zasedanju skupščine,
ki se navede v pooblastilu in druge določbe
v skladu z vsakokratnimi predpisi. Podpis izdajatelja pooblastila mora biti overjen. K pooblastilu, ki ga izda oseba, pooblaščena za
zastopanje delničarja, ki je pravna oseba,
je potrebno priložiti tudi izpisek iz sodnega
registra, iz katerega je razvidno pooblastilo
za zastopanje osebe, ki v imenu delničarja
izda pooblastilo.
Skupščina lahko veljavno sklepa, če
v njenem delu sodelujejo delničarji, ki imajo skupaj tolikšno število kosovnih delnic,
da vsota njihovih pripadajočih zneskov
v osnovnem kapitalu presega 25% vpisanega osnovnega kapitala. Če se ob prvem
sklicu ne doseže sklepčnost, bo ponovno
zasedanje skupščine dne 22. 8. 2008 na
sedežu Družbe v Grand Hotelu Bernardin,
Obala 2, 6320 Portorož, ob 15. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov.
Hoteli Bernardin d.d. Portorož
uprava družbe
Št. 22/08
Ob-6379/08
Na podlagi 7. člena statuta družbe Metropol Group d.d., hoteli in turizem, Obala 77, 6320 Portorož (»Družba«) uprava
družbe sklicuje
11. sejo skupščine Družbe,
ki bo dne 22. 8. 2008, na sedežu Družbe
v Metropol konferenčnem centru v Grand
hotelu Metropol, Obala 77, Portorož, ob
11. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franci Strajnar, za preštevalki
glasov se izvolita Nevenka Đukič in Tina
Milinovič, seji bo prisostvovala vabljena notarka Mojca Tavčar Pasar.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007, in sicer na podlagi
seznanitve skupščine z letnim poročilom za
leto 2007, poročilom revizorja in poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu ter
sprejem sklepa o izplačilu nagrad članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček po revidirani bilanci
stanja na dan 31. 12. 2007 znaša 2.057.835
EUR in ostane nerazporejen.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za leto 2007.
c) Skupščina odobrava članom nadzornega sveta za delo v nadzornem v svetu
v letu 2007 nagrado v višini 40.000 EUR
v bruto znesku. Nagrade se izplačajo
v breme tekočega poslovanja družbe v letu
2008.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe Metropol Group
d.d., Portorož, za poslovno leto 2008 se
imenuje revizijska družba KPMG Slovenija,
d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.
4. Odločanje o pripojitvi družb Hoteli Piran d.d., Kidričevo nabrežje 4, 6330 Piran,
Metropol Group d.d., Obala 77, 6320 Portorož in HTP Simonov Zaliv d.d., Morova ulica
6A, 6310 Izola, k družbi Hoteli Bernardin
d.d., Obala 2, 6320 Portorož, pod pogoji pogodbe o pripojitvi opr. št. SV 1424/08.
Predlog sklepa: skupščina družbe soglaša s pripojitvijo družb Hoteli Piran d.d.,
Kidričevo nabrežje 4, 6330 Piran, Metropol
Group d.d., Obala 77, 6320 Portorož in
HTP Simonov Zaliv d.d., Morova ulica 6A,
6310 Izola, k družbi Hoteli Bernardin d.d.,
Obala 2, 6320 Portorož, pod pogoji pogodbe o pripojitvi opr. št. SV 1424/08, kot je
priložena k zapisniku skupščine. Skupščina družbe soglaša z navedeno pogodbo
o pripojitvi.
Utemeljitev predlogov za sprejemanje
sklepov in gradivo za sklepanje o posameznih vprašanjih, med drugim letno poročilo,
poročilo revizorja in poročilo nadzornega
sveta v zvezi z letnim poročilom ter pogodba o pripojitvi, letna poročila vseh v pripojitvi udeleženih družb za zadnja tri poslovna
leta, skupno poročilo uprav o pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve, poročilo o reviziji
povečanja osnovnega kapitala družbe Hoteli
Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož in
poročila nadzornih svetov vseh udeleženih
družb o pregledu pripojitve, je na voljo delničarjem na sedežu Družbe, v prostorih tajništva Družbe vsak delovnik od 9. do 12. ure
do vključno 22. 8. 2008.
Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko
pooblaščencev.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice ima v skladu
s 7. členom statuta Družbe vsak delničar,
ki upravi Družbe tri dni pred sejo skupščine
prijavi svojo udeležbo na skupščini.
Metropol Group d.d.
generalni direktor
Zorko Žerjal
Ob-6380/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter v skladu s 15. členom
Statuta družbe Elektromaterial Lendava
d.d., Kolodvorska 8, uprava družbe sklicuje
13. sejo skupščine
družbe Elektromaterial Lendava d.d.,
ki bo v četrtek, 21. 8. 2008, ob 13. uri,
v sejni sobi družbe Elektromaterial Lendava
d.d., Kolodvorska 8.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli: Leon
Majerič.
Za preštevalki glasov se izvolita: Bernarda Biderman in Marija Kontrec.
Za sestavo notarskega zapisnika seji
prisostvuje vabljena notarka, Romana Gajšek.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe Elektromaterial Lendava d.d.
za leto 2007, konsolidiranim letnim poroči-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
lom, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom
letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani z letnim poročilom o poslovanju
družbe Elektromaterial Lendava d.d. za leto
2007 in konsolidiranim letnim poročilom ter
pisnim poročilom nadzornega sveta družbe,
ki se nanaša na preveritev letnega poročila
družbe Elektromaterial Lendava d.d. za poslovno leto 2007.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2007 in o razrešnici upravi
in nadzornemu svetu.
Predloga sklepov:
Na predlog uprave družbe in ob potrditvi predloga uprave s strani nadzornega
sveta, ostane bilančni dobiček za poslovno
leto 2007 v višini 958.356,88 EUR nerazporejen.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2007.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe Elektromaterial Lendava d.d.
se za leto 2008 imenuje družba AUDIT &
Co, Družba za revizijo in svetovanje d.o.o.
Murska Sobota, Lendavska 18.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina izvoli dva člana nadzornega sveta
predstavnika delničarjev:
1. Tugomirja Frajmana,
2. Roberta Graha.
Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, predstavnikom delavcev:
1. Janezom Žalikom.
6. Določitev nagrade članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2007.
Predlog sklepa uprave na podlagi dogovora z večinskim lastnikom: članom nadzornega sveta pripada za delo v poslovnem
letu 2007 nagrada v višini 2.500,00 € bruto
za predsednika in 1.500,00 € bruto za posameznega člana. Nagrade se članom nadzornega sveta izplačajo v breme stroškov
poslovnega leta 2008.
7. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave: članom nadzornega sveta pripada za delo na seji nadzornega sveta sejnina v višini 250,00 € za
predsednika in 150,00 € za posameznega
člana ter pripadajoča kilometrina v skladu
z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi
z delom in drugih povračil, ki se ne vštevajo
v davčno osnovo.
Celotno skupščinsko gradivo, vključno
z besedilom letnega poročila o poslovanju
družbe za leto 2007, konsolidiranim letnim
poročilom, z mnenjem revizorja ter pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila je na vpogled vsak delovni
dan od 7. do 15. ure v tajništvu družbe Elektromaterial Lendava d.d. na Kolodvorski
8, Lendava.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi sklica v tajništvu uprave na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanje na
skupščini imajo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo družbe, ki

jo vodi KDD. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
vsi delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu družbe na Kolodvorski 8 v Lendavi pisno prijavijo svojo udeležbo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna
soba bo odprta 30 minut pred začetkom
zasedanja skupščine.
Elektromaterial Lendava d.d.
direktor
Branko Fijok
Ob-6381/08
Na podlagi 19. člena statuta družbe Velana d.d. uprava družbe sklicuje
14. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Velana tovarna zaves
d.d. Ljubljana, Šmartinska 52,
ki bo dne 20. 8. 2008, ob 9. uri, na sedežu družbe na Šmartinski 52 v Ljubljani.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Mirana Kovačiča, za
preštevalca glasov Tanjo Šircelj in Tomaža
Grčarja. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Nevenke Tory.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta družbe in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
družbe.
Predlogi sklepov:
2.a Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta družbe o preveritvi in
sprejemu revidiranega letnega poročila
družbe Velana d.d.za poslovno leto 2007.
2.b Skupščina članom nadzornega sveta
in članom uprave družbe Velana d.d., Ljub
ljana podeljuje razrešnico za poslovno leto
2007, s katero odobrava in potrjuje delo teh
dveh organov v poslovnem letu 2007.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2008.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2008 skupščina imenuje revizijsko družbo Renoma podjetje za
revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica
25, Ljubljana.
4. Uskladitev, dopolnitev in sprememba
dejavnosti družbe (uskladitev dejavnosti
z novo standardno klasifikacijo) ter uskladitev osnovnega kapitala iz SIT v EUR in
uvedba kosovnih delnic in s tem povezana
sprememba statuta družbe Velana d.d.
Predlogi sklepov:
4.a Skupščina družbe sprejme usklajene
in dopolnjene dejavnosti v skladu z novo
standardno klasifikacijo dejavnosti.
4.b Na podlagi prvega odstavka 693. člena Zakona o gospodarskih družbah se znesek osnovnega kapitala družbe Velana
d.d. v višini 1.409.645.000,00 SIT preračuna v EUR, tako da znaša osnovni kapital
5.882.344,00 EUR, razlika v znesku 0,35
EUR pa se razporedi v kapitalske rezerve.
Namesto sedanjih 1.409.645.000 navadnih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo delnice 1.000,00 SIT, se nadomesti 1.409.645
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navadnimi prosto prenosljivimi imenskimi
kosovnimi delnicami.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
spremeni statut družbe Velana d.d., tako, da
ga uskladi s sklepom skupščine pod to točko
dnevnega reda ter v skladu s tem, sprejme
čistopis statuta družbe.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki obsega letno
poročilo za leto 2007, poročilo revizorja, poročilo nadzornega sveta za leto 2007, utemeljen predlog sprememb statuta in utemljene predloge ostalih sklepov, je delničarjem
dostopno na sedežu družbe, vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 9. in 12.
uro, ves čas od objave tega sklica.
Ta sklic skupščine, utemeljen predlog
sprememb statuta in predlogi ostalih sklepov z utemeljitvami so objavljeni in dostopni
tudi na spletni strani www.velana.si.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in/ali njihovi pooblaščenci. Če se skupščine
udeleži pooblaščenec, je potrebno družbi
predložiti pooblastilo. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in ostane deponirano
na sedežu družbe.
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničar
svojo udeležbo pisno prijavi najkasneje tri
dni pred skupščino. Prijava za udeležbo je
pravočasna, če družba prijavo za udeležbo
prejme najpozneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine.
Velana, d.d.
uprava družbe
Leopold Poljanšek, univ. dipl. ekon.
Ob-6401/08
Na podlagi točke 6.3. statuta družbe in
Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
uprava družbe Instalacije Grosuplje, družba
za projektiranje in izvajanje strojnih instalacij, d.d., Grosuplje, Adamičeva c. 51,
11. skupščino družbe
Instalacije Grosuplje, d.d. Grosuplje,
ki bo dne 21. 8. 2008 ob 14.30, v prostorih družbe v Grosupljem, Adamičeva 51,
1290 Grosuplje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje delovnih teles in razglasitev sklepčnosti skupščine.
Skupščini bo prisostvoval notar Marjan
Kotar.
Predlogi sklepov:
Skupščina delničarjev družbe Instalacije
Grosuplje d.d. imenuje:
– predsednika Stojana Likeba,
– preštevalki glasov Anico Škrjanc in Vesno Anžlovar Jurčič,
– ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za leto 2007, z revizijskim
mnenjem k letnemu poročilu za leto 2007 in
s poročilom nadzornega sveta, ki se nanaša
na preveritev poročila o poslovanju družbe
za leto 2007, predlogom za uporabo bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
– Skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom uprave družbe za leto 2007, mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta
o delovanju v obdobju od zadnje skupščine s preveritvijo dela uprave in potrditvijo
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poslovnega poročila za leto 2007 s strani
nadzornega sveta.
– Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta ostane bilančni
dobiček nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto.
– Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za opravljeno delo v letu 2007.
3. Imenovanje revizijske hiše za izvedbo
revizije za leto 2008.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije za
leto 2008 se imenuje revizijska hiša Revizijska družba KPMG Slovenije d.o.o. Ljub
ljana.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali po pooblaščencu. Pooblaščenci morajo predložiti tudi pooblastilo.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopanega osnovnega kapitala. Pravico udeležbe na skupščini in uveljavitev glasovalne
pravice imajo delničarji, njihovi zastopniki
ali pooblaščenci, ki najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave
pisno prijavijo svojo udeležbo. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 15.30, na istem kraju. Na
tem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
od dneva objave sklica naprej, vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda oziroma volilni
predlogi delničarjev morajo biti predloženi
tajništvu družbe v roku 7 dni po objavi tega
sklica.
Instalacije Grosuplje, d.d. Grosuplje
uprava družbe
Davor Valentinčič
Ob-6402/08
Na podlagi točke 7.3.3. Statuta delniške
družbe SVEA Lesna industrija d.d. Zagorje
ob Savi sklicuje uprava
14. skupščino delničarjev
družbe SVEA d.d. Zagorje ob Savi,
ki bo dne, 25. 8. 2008 ob 12. uri, v konferenčni sobi družbe, Cesta 20. julija 23, Zagorje ob Savi z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
delovnih teles.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina delničarjev
sprejme sklep: za predsednico skupščine
se izvoli Marjana Mlinarič-Pikelj, za preštevalca glasov Mirko Bizjak in Rozi Zupančič,
skupščini prisostvuje notarka Marjana Kolenc Rus.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave
in nadzornega sveta skupščina sprejme
sklep:
a) Bilančni dobiček za leto 2007 je ugotovljen iz prenesenega dobička iz preteklih
let v višini 540.463,48 EUR, in čistega dobička leta 2007 v višini 360.110,86 EUR, kar
znaša skupaj 900.574,34 EUR.
b) Del prenesenega čistega dobička iz
preteklih let v višini 114.122,74 EUR se razdeli za dividende, in sicer:
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– dobiček leta 2005 v znesku 112.193,82
EUR se razdeli za dividende,
– del dobička leta 2006 v znesku
1.928,92 EUR se razdeli za dividende.
c) Bruto dividenda znaša 0,38 EUR.
d) Do dividend so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
skupščine.
e) Izplačilo dividend se izvrši do 31. 12.
2008.
f) Del prenesenega dobička iz preteklih
let se razporedi, in sicer:
– del dobička iz leta 2006 v višini 14.552
EUR, se razporedi za izplačilo nagrade
upravi,
– del dobička iz leta 2006 v višini
5.426 EUR, se razporedi za izplačilo nagrad
nadzornemu svetu, in sicer:
a) predsedniku bruto (bruto) znesek
1.670 EUR,
b) članom
bruto
(bruto)
znesek
1.252 EUR,
g) Preostali del bilančnega dobička v višini 763.551,60 EUR, ostane nerazporejen.
O njegovi uporabi se bo odločalo v nasled
njih letih.
h) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007
in jima podeljuje razrešnico za poslovno leto
2007.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
hiše za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina delničarjev sprejme sklep
s katerim se imenuje Revizijski center d.o.o.
družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana, za revizorja računovodskih
izkazov SVEE d.d. za leto 2008.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe SVEA d.d. Zagorje ob Savi.
a) Uskladitev dejavnosti družbe z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 69/07 in 17/08).
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina delničarjev
sprejme sklep, da se uskladi dejavnost
družbe z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08)
tako, da se črtajo vse do sedaj veljavne dejavnosti družbe in se nadomestijo z novimi
kot sledi:
02.400 Storitve za gozdarstvo
16.100 Žaganje, skobljanje in
impregniranje lesa
16.220 Proizvodnja sestavljenega
parketa
16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa, plute, slame in protja
25.120 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva
25.620 Mehanska obdelava kovin
25.720 Proizvodnja ključavnic, okovja
27.900 Proizvodnja drugih električnih
naprav
28.290 Proizvodnja drugih strojev in
naprav za splošne namene
28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih
strojev
31.020 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva
31.090 Proizvodnja drugega pohištva
32.990 Drugje nerazvrščene
predelovalne dejavnosti
33.110 Popravila kovinskih izdelkov
33.120 Popravila strojev in naprav
33.190 Popravila drugih naprav
33.200 Montaža industrijskih strojev in
naprav

35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
38.320 Pridobivanje sekundarnih
surovin iz ostankov in odpadkov
41.200 Gradnja stanovanjskih in
nestanovanjskih stavb
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
43.390 Druga zaključna gradbena dela
43.910 Postavljanje ostrešij in krovska
dela
43.990 Druga specializirana gradbena
dela
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
46.150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, predmetov in naprav
za gospodinjstvo in železnine
46.190 Nespecializirano posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi
napravami
46.470 Trgovina na debelo
s pohištvom, preprogami in
svetili
46.480 Trgovina na debelo z urami in
nakitom
46.490 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe
46.730 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in
sanitarno opremo
46.760 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki
47.190 Druga trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah
47.430 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z avdio in video napravami
47.520 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z gradbenim materialom,
kovinskimi izdelki, barvami in
steklom
47.530 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s preprogami, talnimi in
stenskimi oblogami
47.540 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z električnimi gospodinjskimi
napravami
47.590 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s pohištvom, svetili in drugje
nerazvrščenimi predmeti za
gospodinjstvo
47.630 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z glasbenimi in video zapisi
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene
dejavnosti v kopenskem
prometu
52.240 Pretovarjanje
56.290 Dejavnost restavracij in druga
strežba jedi
58.210 Izdajanje računalniških iger
58.290 Drugo izdajanje programja
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih
zapisov in muzikalij
62.010 Računalniško programiranje
62.030 Upravljanje računalniških
naprav in sistemov
63.110 Obdelava podatkov in s tem
povezane dejavnosti
63.990 Druge dejavnosti informacijskih
storitev

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
68.100 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje
lastnih ali najetih nepremičnin
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
71.129 Tehnično projektiranje in s tem
povezano svetovanje
72.110 Raziskovalna in razvojna
dejavnost na področju
biotehnologije
72.190 Raziskovalna in razvojna
dejavnost na drugih področjih
naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna
dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
73.200 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in
opredmetenih sredstev v najem
in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe
intelektualne lastnine v zakup,
razen avtorsko zaščitenih del
82.190 Fotokopiranje, priprava
dokumentov in druge
posamične pisarniške
dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov,
srečanj
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje
kreditne sposobnosti
82.920 Pakiranje
82.990 Drugje nerazvrščene
spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
85.600 Pomožne dejavnosti za
izobraževanje
95.110 Popravila in vzdrževanje
računalnikov in perifernih enot
95.240 Popravila pohištva.
b) Razširitev uprave družbe
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina delničarjev
sprejme sklep, da se črtajo točke 6. (šest),
1. (ena), 1. (ena), 6. (šest), 1. (ena), 2. (dva),
6. (šest), 1. (ena), 3. (tri) in 6. (šest) 1. (ena),
4. (štiri) in se dodajo nove točke in se nadomestijo kot sledi:
6. (šest), 1. (ena), 1. (ena)
Uprava vodi družbo v svojem imenu in
na svojo odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam.
Za zastopanje je pooblaščen predsednik
uprave posamično, in sicer za vse posle vodenja, ki spadajo po zakonu in tem statutu
v pristojnost uprave.
V primeru odsotnosti predsednika, ali
v primeru, da se pojavi kateri koli razlog,
ki predsedniku onemogoča zastopanje in
predstavljanje družbe uresničujeta pravice
in obveznosti, ki jih ima predsednik po zakonu in po tem statutu, nemestnik predsednika
in en član, oziroma v primeru odsotnosti ali
nezmožnosti uresničevanja pravic in obveznosti namestnika predsednika dva člana
uprave.
Vse akte družbe podpisuje v imenu in za
račun družbe predsednik uprave, v primeru
njegove odsotnosti oziroma nemogočenosti
nastopanja, pa namestnik predsednika in
en član, ali v primeru, da sta predsednik ali

namestnik odsotna oziroma, da sta onemogočena zastopati družbo, podpisujeta vse
akte družbe dva člana uprave.
Vsak član uprave je upravičen podeljevati pooblastilo za zastopanje, in sicer v obsegu svojih pooblastil.
6. (šest), 1. (ena), 2. (dva)
Uprava ima štiri člane – predsednika
uprave – generalnega direktorja, namestnika predsednika in dva člana uprave –direktorja, ki jih imenuje nadzorni svet. Namestnik
skupaj s še enim od članov uprave prevzame pravice in obveznosti predsednika le,
če je predsednik onemogočen pri njihovem
uresničevanju.
Mandat predsednika, namestnika predsednika in članov uprave traja pet (5) let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet lahko predsednika in člane uprave predčasno odpokliče s tričetrtinsko večino v naslednjih primerih:
– na njegovo lastno željo
– če mu preneha delovno razmerje
v družbi
– v drugih primerih, če oceni, da je bila zaradi napačnih odločitev povzročena škoda
– oziroma ga, jih razreši, če skupščina
ne sprejme letnega obračuna in poslovnega poročila.
Uprava prijavi v register ime predsednika, namestnika in člane uprave, ki zastopajo
in predstavljajo družbo v skladu z določbami
tega statuta.
6. (šest), 1. (ena), 3. (tri)
Uprava poroča nadzornemu svetu na način, pod pogoji in rokih, ki jih določa ZGD.
Uprava deluje po poslovniku. Članom uprave se za njihovo delo zagotovi plačilo v skladu s pogodbo. Uprava ima za svoje delo
pravico do udeležbe na dobičku družbe. Višina udeležbe na dobičku se praviloma določi v odstotku od letnega dobička družbe,
kar določi skupščina s sklepom in ne more
biti višji od 5 (pet) % glede na celotni kapital
in ekonomsko stanje družbe.
6. (šest), 1. (ena), 4. (štiri)
Uprava je sklepčna, če je pri sklepanju
navzoča večina njenih članov.
Vsak član uprave ima en glas. Član uprave ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki
se nanašajo nanj.
Za veljavnost sklepa je potrebna večina
oddanih glasov, v primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika
uprave.
Člani uprave se lahko udeležijo sklepanja tudi tako, da izročijo pisne glasovnice
drugemu članu uprave. Uprava lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, z uporabno
elektronskih medijev ali drugače, če s tem
soglašajo vsi člani uprave.
Ne glede na določbe tega člena ali katerega koli člena tega statuta predsednik
uprave kadar koli in ob kateri koli poslovni
odločitvi odloča samostojno, če presodi, da
je njegovo odločanje v poslovnem interesu
družbe. Če predsednik odloči ob posamezni odločitvi samostojno, se z ostalimi člani
uprave lahko predhodno posvetuje o možnih
odločitvah, pri čemer ni dolžan upoštevati
njihovih morebitno drugačnih mnenj, predlogov in stališč. Ostali člani lahko ob posameznih vprašanjih predložijo predsedniku
uprave svoja obrazložena ločena mnenja ali
predloge odločitev.
c) Udeležba delavcev na dobičku.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina delničarjev sprejme sklep: doda
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se nova 8. (osem), 4. (štiri) točka Statuta
družbe, ki se glasi:
Del bilančnega dobička družbe, se lahko
uporabi tudi za udeležbo delavcev pri dobičku. Za podpis pogodbe, ki jo sklene družba
v imenu delavcev z reprezentativnim sindikatom v družbi, se pooblasti predsednika
uprave družbe.
d) Pridobivanje lastnih delnic.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina delničarjev sprejme sklep: skupščina delničarjev pooblašča upravo družbe,
da v skladu s 247. členom ZGD-1 pridobiva
oziroma kupuje lastne delnice v višini 10%
osnovnega kapitala družbe. Pooblastilo velja 18 mesecev. Najnižja in najvišja nakupna
cena za delnico je 5 EUR.
Popolno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda lahko delničarji vpogledajo
na sedežu družbe Cesta 20. julija 23, Zagorje ob Savi, vsak delovnik od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe 10 dni pred
sklicem skupščine in če bodo najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine prijavili
Upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastilo mora biti pisno.
Če bo sklic skupščine neuspešen, se
skupščina sklicuje ponovno istega dne ob
13. uri, v istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
SVEA Lesna industrija d.d.,
Zagorje ob Savi
uprava
generalni direktor
mag. Miroslav Štrajhar
Ob-6403/08
Na podlagi 35. in 36. člena Statuta družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. in
v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
12. redno skupščino
delniške družbe Naravno zdravilišče
Topolšica d.d.,
ki bo v sredo, 20. 8. 2008 na sedežu
družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d.,
Topolšica 77, 3326 Topolšica, ob 11. uri,
z naslednjim dnevnim redom:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine
(predsednik, dva preštevalca) in predstavitev notarja.
3. Obravnava poročila o poslovanju
družbe in poročila o delu nadzornega sveta
in preverjanju vodenja družbe v poslovnem
letu 2007.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo nadzornega sveta z dne 4. 6. 2008
o delu nadzornega sveta in preverjanju vodenja družbe.
4. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček, ki vključuje tudi preneseni dobiček iz preteklega leta v višini
402.380,32 EUR, znaša 657.834,46 EUR.
Za izplačilo dividend se nameni znesek
v višini 97.945,50 EUR. Bruto vrednost dividende na delnico je 1,67 EUR.
Za izplačilo nagrad upravi družbe in nadzornemu svetu se nameni:
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– nagrada upravi: 5.000 EUR bruto,
– nagrada
članom
NS:
14.800 EUR bruto.
Preostali del bilančnega dobička v znesku 540.088,96 EUR se razporedi v druge
rezerve.
Družba izplača dividende in nagrade
v roku 60 dni po sprejetju sklepa na skupščini delničarjev družbe.
Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za delo v letu
2007.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina družbe imenuje za revizorja
za poslovno leto 2008 pooblaščeno revizijsko družbo Ebit, d.o.o. iz Velenja.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo za udeležbo na skupščini mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine. Pozivamo
udeležence, da se ob prihodu na skupščino
prijavijo v tajništvu družbe najmanj eno uro
pred pričetkom zasedanja skupščine, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost.
Gradivo.
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v upravi družbe od 10.
do 12. ure.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
od objave sklica.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje na istem mestu čez eno
uro. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Naravno zdravilišče Topolšica d.d.
Ob-6405/08
Na podlagi 45. člena Statuta družbe
ZRMK holding, d.d., uprava sklicuje
9. redno sejo skupščine
ZRMK holding, d.d. Ljubljana,
Dimičeva 12,
ki bo v petek, 22. avgusta 2008 ob 9. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva 12,
sejna soba v III. nadstropju, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalca glasov: Igor Janežič, Ankica Maksimović.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2.a) Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto
2007 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona
o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto
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2007, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega in konsolidiranega poročila.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2007 ter jima podeljuje razrešnico.
2.b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2007 znaša 265.762,96 EUR in se v skladu s statutom družbe uporabi za naslednje
namene:
– del bilančnega dobička, v višini
121.063,50 EUR, se razdeli delničarjem
v obliki dividend tako, da znaša brutto izplačana dividenda 0,90 EUR na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 90 dni od dneva zasedanja skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na dan
zasedanja skupščine:
– del bilančnega dobička, v višini
27.683,07 EUR brutto, se razdeli članom
uprave družbe v obliki nagrade, na podlagi
posebnega sklepa nadzornega sveta družbe, najkasneje v roku 30 dni od sprejema
sklepa na skupščini družbe.
Preostanek bilančnega dobička, v znesku 117.016,39 EUR, se ne razdeli.
3. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe ter spremembe in dopolnitve statuta
družbe in sprejem čistopisa statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Potrdijo se spremembe in dopolnitve
dejavnosti družbe po predlogu uprave in
nadzornega sveta zaradi uskladitve s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008
(Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08).
Potrdijo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v zvezi z dejavnostjo in sprejem
čistopisa statuta družbe.
4. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Skupščina ugotovi, da bo dne 8. 4. 2009
iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev:
1. mag. Boštjanu Kralju,
2. Branki Neffat.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. mag. Boštjana Kralju,
2. Branko Neffat
za naslednje dveletno mandatno ob
dobje.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2008 skupščina
imenuje družbo ABC Revizija d.o.o. Dunajska 101, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. 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. gi-zrmk.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
ZRMK holding, d.d.
predsednik uprave
mag. Gojmir Černe
Ob-6406/08
Na podlagi 40. člena Statuta družbe Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d., uprava sklicuje
11. sejo skupščine
Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d.,
Ljubljana, Koprska 94,
ki bo v ponedeljek, 25. 8. 2008 ob 13.30,
na sedežu družbe v Ljubljani, Koprska 94,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsednico skupščine: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalca glasov: Zvonko Lovše,
Mirko Stojanović.
Seji bo prisostvovala vabljena notarkaNataša Erjavec.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2007 in pisnim poročilom nadzornega
sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2007 ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007 v višini
26.895,00 EUR se razporedi za druge rezerve iz dobička.
c) Nagrada upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
– Upravi družbe se v breme poslovnih stroškov izplača nagrada za uspešno delo v letu 2007 v skupni bruto višini
3.500,00 EUR.
– Nadzornemu svetu družbe se v breme
poslovnih stroškov izplača nagrada za uspešno delo v letu 2007 v skupni bruto višini
3.500,00 EUR.
3. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
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Skupščina ugotovi, da se je dne 17. 6.
2008 iztekel mandat dosedanjim članom
nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:
1. Janez Cerk,
2. Suvat Fatić,
3. Borut Savić,
4. Borut Srimšek.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Slavko Pernek,
2. Borut Savić,
3. Borut Srimšek,
4. Boštjan Tancer,
za naslednje štiriletno mandatno obdobje.
Skupščino se seznani, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta,
predstavnika delavcev za naslednje mandatno obdobje:
1. Franc Kušar,
2. Zvonko Lovše.
4. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe ter spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
a) Potrdijo se spremembe in dopolnitve
dejavnosti družbe po predlogu uprave in
nadzornega sveta zaradi uskladitve s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008
(Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08).
b) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta, ki se nanašajo na spremembe
dejavnosti družbe.
V Statut družbe se za 50. členom doda
nov 50.a člen, ki se glasi:
»Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje
zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko v skladu z zakonom in pogodbo
o udeležbi delavcev pri dobičku uporabi za
udeležbo delavcev pri dobičku.«
5. Pooblastilo poslovodstvu za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sklene se
pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku.
Skupščina pooblašča upravo za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Za sklenitev pogodbe je potrebno soglasje
nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2007 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik med 9. do
14. uro v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur.
l. RS, št. 42/06, 60/06, 10/08) bo vabilo
z dnevnim redom in utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.
varnost-vic.si/.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, za-

radi 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.
Varnost Vič,
varovanje premoženja, d.d.
Rajko Makarić
direktor
Št. 43
Ob-6407/08
Na podlagi 38. člena Statuta družbe Ljub
ljanske mlekarne d.d., Ljubljana, Tolstojeva
63, uprava sklicuje
13. redno sejo skupščine
Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana,
Tolstojeva 63,
ki bo 21. 8. 2008 ob 10. uri, v sejni sobi
na sedežu družbe z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat.
– Verifikacijsko komisijo v sestavi: Ankica
Maksimovič – predsednica, Helena Lenarčič – preštevalka glasov, Renata Miklavčič
– preštevalka glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Predložitev letnega poročila za leto
2007 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu Zakona
o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta
za leto 2007.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico upravi družbe in članom
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2007.
b) Sprejem sklepa o ugotovitvi in pokritju
izgube iz leta 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
ugotavlja, da znaša čista izguba iz leta 2007
1.298.489 EUR.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini lastnikov, da se bilančno izgubo, po stanju na dan 31. 12. 2007, v višini
1.298.489 EUR v celoti pokrije iz kapitalskih
rezerv družbe.
3. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe ter spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: potrdijo se
spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe
po predlogu uprave in nadzornega sveta
zaradi uskladitve s Standardno klasifikacijo
dejavnosti – SKD 2008 (Ur. l. RS, št. 69/07
in 17/08).
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 KPMG, Železna cesta 8 A,
Ljubljana.
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Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2007 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, bo na voljo
na sedežu družbe, Tolstojeva 63, v pritličju
poslovnega centra, govorilnica št. 5, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/06), bo vabilo
z gradivom in utemeljitvijo objavljeno tudi na
spletni strani družbe http//www.l-m.si/.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
Splošno kadrovskega sektorja na sedežu
družbe pisno prijavijo 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.
Ljubljanske mlekarne d.d.
uprava – predsednica uprave
Cvetana Rijavec
Ob-6409/08
Na podlagi točke 19. Statuta družbe HTP
Simonov zaliv, d.d. Izola, Morova 6a in skladno z določbami Zakona o gospodarskih
družbah uprava družbe sklicuje
10. redno sejo skupščine
delniške družbe HTP Simonov zaliv,
d.d., Izola,
ki bo v četrtek, dne 21. 8. 2008 ob 11. uri
na sedežu družbe v Izoli, Morova 6a.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franci Strajnar, za preštevalki
glasov se izvolita Patricija Perič in Katja
Eržen. Skupščini bo prisostvovala vabljena
notarka Mojca Tavčar Pasar.
2. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe HTP
Simonov zaliv d.d., in sicer ob seznanitvi
z letnim poročilom, revizijskim poročilom
in poročilom nadzornega sveta, s katerim
je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju
družbe v poslovnem letu 2007, odločanje
o uporabi bilančnega dobička ter o izplačilu
nagrad članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe HTP
Simonov zaliv, d.d., Izola, v poslovnem letu
2007.
2. Bilančni dobiček za leto 2007 v znesku
757.607,30 EUR ostane nerazporejen.
3. Skupščina odobrava članom nadzornega sveta za delo v nadzornem svetu nagrado v višini 30.000,00 EUR v bruto zne-
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sku. Nagrade se izplačajo v breme tekočega
poslovanja družbe v letu 2008.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revidiranje računovodskih izkazov družbe
HTP Simonov zaliv, d.d., Izola, za leto 2008,
revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o.,
Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.
4. Odločanje o pripojitvi družb Hoteli Piran d.d., Kidričevo nabrežje 4, 6330 Piran,
Metropol Group d.d., Obala 77, 6320 Portorož in HTP Simonov Zaliv d.d., Morova ulica
6a, 6310 Izola, k družbi Hoteli Bernardin
d.d., Obala 2, 6320 Portorož, pod pogoji pogodbe o pripojitvi opr. št. SV 1424/08.
Predlog sklepa: skupščina družbe soglaša s pripojitvijo družb Hoteli Piran d.d.,
Kidričevo nabrežje 4, 6330 Piran, Metropol
Group d.d., Obala 77, 6320 Portorož in HTP
Simonov Zaliv d.d., Morova ulica 6a, 6310
Izola, k družbi Hoteli Bernardin d.d., Obala
2, 6320 Portorož, pod pogoji pogodbe o pripojitvi opr. št. SV 1424/08, kot je priložena
k zapisniku skupščine. Skupščina družbe
soglaša z navedeno pogodbo o pripojitvi.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki, ki bodo najkasneje tri dni
pred skupščino prijavili svojo udeležbo na
sedežu družbe. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Utemeljitev predlogov za sprejemanje
sklepov in gradivo za sklepanje o posameznih zadevah, med drugim letno poročilo,
poročilo revizorja in poročilo nadzornega
sveta v zvezi z letnim poročilom, ter pogodba o pripojitvi, letna poročila vseh v pripojitvi
udeleženih družb za zadnja tri poslovna leta,
skupno poročilo uprav o pripojitvi, poročilo
o reviziji pripojitve, poročilo o reviziji povečanja osnovnega kapitala družbe Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož in poročila nadzornih svetov vseh udeleženih družb
o pregledu pripojitve, je na voljo delničarjem
na sedežu Družbe v prostorih tajništva Družbe v Izoli, Morova 6a, vsak delovnik od 9. do
12. ure do vključno 21. 8. 2008.
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da vsaj pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine potrdijo svojo prisotnost ter z osebno izkaznico ali z drugim
ustreznim identifikacijskim dokumentom
prevzamejo glasovalne lističe in gradivo.
HTP Simonov zaliv d.d., Izola
direktor
Rajko Rešek, univ. dipl. oec.
Ob-6411/08
Uprava družbe na podlagi določila točke
5. C statuta družbe Cvetje Čatež d.d., Topliška 34, Čatež ob Savi sklicuje
16. redno zasedanje skupščine
delniške družbe Cvetje Čatež d.d.,
ki bo dne 18. 8. 2008, na sedežu družbe
na Čatežu ob Savi, Topliška 34, s pričetkom
ob 15. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa:
»Izvolijo se delovna telesa v naslednji
sestavi:
– skupščino bo vodila Jožica Budič,
– za preštevanje glasov se imenuje Marjanca Bratanič.
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Ugotovi se prisotnost notarja Andreja Doklerja iz Brežic.
Potrdi se objavljeni dnevni red skupščine.«
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2007, sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta za leto 2007.
Predlog sklepov:
»1. Skupščina se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom
družbe za leto 2007 z revizorjevim mnenjem
in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2007 znaša 0,00 EUR.
3. Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta in jima podeli razrešnico za leto 2007.«
Letni poročili, revizijsko poročilo in poročilo nadzornega sveta so delničarjem dostopni na sedežu družbe.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: »na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2008
imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija
d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8 a.«
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: »skupščina družbe imenuje dva člana nadzornega sveta, in sicer:
Zvonka Krulca, EMŠO: 1101958500038 in
Blaža de Costo, EMŠO: 0405966500611,
za mandatno dobo štirih /4/ let od dneva
imenovanja.«
Delničarji – lastniki prednostnih delnic
o vseh predlogih glasujejo ločeno, na posebnem zasedanju, ki poteka istočasno.
Gradivo, o katerem bo sklepala skupščina, je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan med 13. in 14.
uro.
Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini je, da delničarji svojo udeležbo prijavijo v pisni obliki najkasneje 3 dni pred
zasedanjem.
Cvetje Čatež d.d.
uprava
Ob-6412/08
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 8.3. člena Statuta Triglav
naložbe, finančna družba, d.d., Slovenska
54, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
5. skupščino
Triglav naložbe, finančna družba, d.d.,
Slovenska 54, Ljubljana,
ki bo dne 26. 8. 2008 ob 9. uri, v konferenčni dvorani GH Union, Garni hotel, Miklošičeva ulica 9, Ljubljana, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se imenuje
odvetnica Svetlana Vakanjac.
Za preštevalca glasov se imenuje Barbara Demšar.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za poslovno leto 2007, revizijskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta
k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupšči-

na se seznani z letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2007, z revizijskim poročilom
in s pisnim poročilom nadzornega sveta,
s katerim je sprejeto letno poročilo družbe
za leto 2007, ter v skladu z določilom 294.
člena Zakona o gospodarskih družbah podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta.
3. Nagrada nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: nadzornemu svetu družbe se v breme tekočih
poslovnih stroškov izplača nagrada za leto
2007 v skupni bruto višini 23.000,00 EUR,
od tega predsedniku nadzornega sveta bruto 9.000,00 EUR in vsakemu članu nadzornega sveta bruto 7.000,00 EUR.
4. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem
naslednjega sklepa: za poslovno leto 2008
se za revizorja imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a,
Ljubljana.
5. Določitev višine sejnine članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina delničarjev določi, da za udeležbo na
seji nadzornega sveta pripada članom Nadzornega sveta sejnina v višini 400,00 EUR
bruto, predsedniku nadzornega sveta pa
sejnina v višini 520,00 EUR bruto.
Predsednik in člani nadzornega sveta so
za udeležbo na korespondenčni seji upravičeni do sejnine, pri čemer se sejnina določi
v višini 80% sejnine, določene v prvem odstavku tega sklepa.
Sklep stopi v veljavo dne 26. 8. 2008.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep, sprejet na seji skupščine Triglav
steber, pooblaščena investicijska družba,
d.d., dne 5. 12. 2003 pod točko 4. dnevnega reda.
Gradivo za skupščino: gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Slovenska 54, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Pogoji udeležbe: skupščine se lahko
udeležijo delničarji družbe, ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi vsaj 3 dni pred
zasedanjem skupščine. Število glasov posameznega delničarja se določi na podlagi
števila delnic, ki so po evidenci v delniški
knjigi v njegovi lasti 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Če bo delničar zastopan po pooblaščencu, mora prijava vsebovati tudi
originalno pooblastilo z navedbo osebnih
podatkov pooblaščenca.
Triglav naložbe, d.d.
uprava družbe
Št. 820-08-00028
Ob-6415/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 34. člena Statuta delniške družbe Exoterm holding d.d., sklicuje
direktor družbe
13. sejo skupščine
delniške družbe Exoterm holding d.d.,
ki bo dne 19. avgusta 2008 ob 13. uri na
sedežu družbe, Struževo 66, Kranj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se imenuje Drobnič Aljošo, seji
prisostvuje notar Vojko Pintar.
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2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Exoterm holding d.d. za poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja k letnemu poročilu in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi ter potrditvi letnega poročila ter
seznanitev skupščine s konsolidiranim letnim poročilom skupine Exoterm.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Exoterm holding d.d.
ter konsolidiranim letnim poročilom skupine
Exoterm za poslovno leto 2007.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe
Exoterm holding d.d. in podelitev razrešnice
upravi ter nadzornemu svetu za poslovno
leto 2007.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Bilančni dobiček družbe Exoterm holding d.d. znaša na dan 31. 12. 2007 v višini 3.376.881,49 EUR. Celotni bilančni dobiček v višini 3.376.881,49 EUR ostane
nerazporejen in bo o njem odločeno v naslednjih letih.
V skladu z 282.a členom Zakona
o gospodarskih družbah skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu,
s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe v poslovnem letu 2007.
4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave: nadzornemu svetu se izplača nagrada za svoje delo v skupnem bruto znesku 6000,00 EUR v breme
iz tekočega poslovanja v letu 2008.
5. Sprememba Statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe Exoterm
Holding d.d.
6. Imenovanje članov upravnega odbora.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina za člane upravnega odbora imenuje naslednje člane: Janko Čevka, Rudolf
Capuder in Bojan Veber. Štiriletni mandat
članom Upravnega odbora začne teči 5. 9.
2008 oziroma z dnem prenehanja mandata
nadzornemu svetu družbe.
7. Plačila članom upravnega odbora.
Predlog sklepa nadzornega sveta: mesečno plačilo predsedniku UO v bruto znesku znaša 2500,00 EUR, članoma UO pa
pripada mesečna nagrada v bruto znesku
v višini 500 EUR.
8. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog nadzornega sveta se za revizorja
družbe za poslovno leto 2008 imenuje revizijska družba KPMG Slovenija podjetje za
revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Gradivo za skupščino s predlogi
sklepov kakor tudi letno poročilo uprave in
poročilo nadzornega sveta, je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe vsak delovni
dan od 21. 7. 2008 do 25. 7. 2008 in vsak
delavnik od 11. 8. do 18. 8. 2008 od 10. do
11. ure. Delničarji lahko morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica.
Udeležba in glasovanje na skupščini: na
skupščini se odloča o objavljenih predlogih
po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje bo javno. Seje skupščine se lahko
udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo pri Klirinško depotni dužbi na dan

14. 8. 2008, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 delovne dni
pred sejo, to je do vključno 14. 8. 2008 prijavili upravi družbe svojo udeležbo pismeno,
tako da bo prijava najkasneje do tega dne
prispela na sedež družbe. Pooblastilo mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Sklepčnost skupščine.
Če na prvem sklicu skupščine ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine čez eno uro na istem mestu. Na
ponovnem zasedanju skupščine se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.
Exoterm holding, d.d.
uprava družbe – direktor
Janko Čevka, univ. dipl. inž. met.
Št. 4/08
Ob-6416/08
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 11.2. točke Statuta družbe
Interfin naložbe, finančna družba d.d. Koper,
Pristaniška 12, Koper, uprava in nadzorni
svet družbe sklicujeta
4. redno skupščino
delničarjev družbe Interfin naložbe,
finančna družba d.d. Koper, Pristaniška
12, Koper,
ki bo v petek 29. 8. 2008 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12/V.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
– Za predsednika skupščine se izvoli
Žarko Ždralič.
– Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo
glasovanja po posamezni točki dnevnega
reda se izvolita kot preštevalki glasov Tatjana Cepak in Katja Gaberšček.
– Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka Mojca Tavčar Pasar.
2. Predložitev letnega poslovnega poročila in konsolidiranega letnega poslovnega
poročila za poslovno leto 2007 z mnenjem
revizorja in pisnega poročila nadzornega
sveta k letnemu poročilu.
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
– Skupščina se je seznanila z letnim poslovnim poročilom in konsolidiranim letnim
poslovnim poročilom družbe za leto 2007 ter
s pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe
Interfin naložbe d.d. Koper in skupine Interfin naložbe v preteklem poslovnem letu, ki
ga je, skladno z 282. členom ZGD-1, predložil nadzorni svet, in s katerim obvešča
skupščino, da je brez pripomb potrdil letno
poročilo za leto 2007.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2007 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
– Bilančni dobiček za leto 2007, v višini
2.765.497 EUR, se uporabi za naslednje
namene:
– 138.274,85 EUR se uporabi za povečanje zakonskih rezerv,
– 665.089,50 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividende, kar pomeni 0,25 EUR
na delnico,
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– 1.000.000,00 EUR se razporedi
v sklad za lastne delnice in
– preostanek 962.132,65 EUR ostane
nerazporejen.
– Dividenda pripada lastnikom vpisanim
v delniško knjigo Interfina naložbe d.d. Koper na dan 30. 6. 2008. Dividende se delničarjem izplačajo do 15. 9. 2008.
– Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe Interfin naložbe d.d. Koper v poslovnem letu 2007 ter
jima podeli razrešnico za delo v poslovnem
letu 2007.
4. Poročilo o poslovanju z lastnimi delnicami in nakup lastnih delnic.
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
– Skupščina se je seznanila s poročilom
uprave o poslovanju z lastnimi delnicami.
– Skupščina v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1, pooblašča upravo družbe Interfin naložbe d.d. Koper, da
lahko v obdobju 36 mesecev od sprejema
tega sklepa, v imenu in za račun družbe
kupi največ 300.000 lastnih delnic. Najnižja
nakupna cena je 1 EUR, najvišja nakupna
cena pa ne sme presegati vsakokratne knjigovodske vrednosti delnice iz zadnjega letnega izkaza stanja.
– Skupščina pooblašča upravo, da lahko
kupljene lastne delnice odtuji, in sicer na način, kot ga predpisuje statut družbe, vendar
le, če s prodajo ustvari pozitiven izid, lahko
pa kupljene lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju kapitala.
V primeru odtujitve v skladu z določili statuta, se delničarji odrečejo predkupni pravici.
5. Imenovanje nadzornega sveta družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
– Skupščina izvoli za člane nadzornega
sveta Sonjo Žitko, Marka Žnidaršiča in Tatjano Cepak. Mandat novoizvoljenih članov
nadzornega sveta traja štiri leta. Novoizvoljeni člani mandat nastopijo z 30. 9. 2008 in
s tem dnem preneha mandat dosedanjim
članom nadzornega sveta, ki so jih izvolili
delničarji.
– Članom nadzornega sveta se določi
sejnina za sodelovanje na sejah nadzornega sveta, in sicer predsedniku 500 EUR in
članom 400 EUR na sejo.
6. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
– Za revizorja se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana. Kolikor
revizijska družba bistveno spremeni pogoje
revidiranja, skupščina pooblašča nadzorni
svet družbe, da imenuje za revizorja drugo
revizijsko družbo.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu družbe vsak
delovni dan, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 12. ure.
Glasovalne pravice uresničujejo lahko
tisti delničarji, ki se prijavijo najkasneje do
26. 8. 2008 in ki so vpisani v delniški knjigi
družbe.
Interfin naložbe,
finančna družba d.d. Koper
predsednik uprave
Leon Klemše
predsednica nadzornega sveta
Sonja Žitko
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Ob-6417/08
Uprava delniške družbe Metalka Commerce d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljub
ljana, sklicuje
skupščino
družbe Metalka Commerce d.d.,
ki bo v petek 22. 8. 2008 ob 9. uri, na
sedežu družbe, naslov Dalmatinova ulica 2,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine.
2. Informacija o revidiranem letnem poročilu družbe za leto 2007 in poročilu nadzornega sveta družbe o njegovi preveritvi ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za poslovno leto 2007.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo najkasneje
tri dni pred skupščino in se pisno najavijo
tako, da pisna prijava prispe k upravi družbe
najkasneje tri dni pred skupščino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo
z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovnik
med 10. in 12. uro.
Metalka Commerce d.d.
uprava
Franc Ziherl – direktor
Ob-6422/08
Na podlagi 6.3. člena Statuta družbe
Podjetje za urejanje hudournikov d.d., uprava sklicuje
12. redno skupščino družbe
Podjetje za urejanje hudournikov d.d.
Ljubljana, Hajdrihova 28,
ki bo v četrtek, 21. 8. 2008 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Hajdrihova 28,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočega skupščini: Franc
Kosi.
– Preštevalca glasov: Vida Vrhunec,
Marko Koren.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nataša Erjavec.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2007 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev
razrešnice direktorju in nadzornemu svetu
družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2007, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
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
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407.551,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.
3. Določitev sejnin nadzornemu svetu
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina določi višino sejnine za predsednika nadzornega sveta v bruto višini
858,00 EUR, za člane nadzornega sveta pa
v bruto višini 660,00 EUR.
Za dopisne seje se izplačuje sejnina v višini 80% sejnine.
Predsedniku in članom nadzornega
sveta se povrnejo tudi materialni stroški
(dnevnice in prevozni stroški) po predpisih,
ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za
gospodarske družbe.
4. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe ter spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Potrdijo se spremembe in dopolnitve
dejavnosti družbe v skladu s Standardno
klasifikacijo dejavnosti 2008 po predlogu
uprave in nadzornega sveta zaradi uskladitve s Standardno klasifikacijo dejavnosti
– SKD 2008 (Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08).
b) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta, ki se nanašajo na spremembe
dejavnosti po predlogu uprave in nadzornega sveta.
c) Preračun osnovnega kapitala v EUR
in uvedba kosovnih delnic.
Besedilo 3.1. člena Statuta se spremeni,
in sicer:
Prvi odstavek 3.1. člena Statuta po spremembi glasi:
»Osnovni kapital družbe je 2.139.230,85
(dvamilijonastodevetintridesettisočdvestotrideset) EUR in je razdeljen na 513.005
(petstotrinajsttisočpet) navadnih imenskih
kosovnih delnic.«
V drugem odstavku se besedilo »Navadne delnice« spremeni, tako da po novem
glasi: »Navadne imenske kosovne delnice«.
d) V 5.1. členu Statuta se spremeni besedilo »6 (šest) članov«, tako da se po novem glasi »4 (štiri) člani«, v členu 5.2. pa
se besedilo »2 (dva) člana« spremeni in po
novem glasi »1 (en) član«.
5. Volitve članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Zaradi sprememb statuta, skupščina izvoli nove člane nadzornega sveta predstavnikov delničarjev:
1. Anton Kovač,
2. Jurij Kavčič,
3. Julij Pavšič.
6. 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 Rodl &Partner Družba za revizijo in davčno svetovanje d.o.o. Ljubljana,
Dunajska cesta 129.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo
v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur.
l. RS, št. 42/06, 60/06, 10/08) bo predlog

sprememb statuta objavljen tudi na spletni
strani družbe http://www.puh.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo
upravi družbe svojo udeležbo pisno najavili
do vključno 19. 8. 2008 in so na dan 19. 8.
2008 vpisani v delniški knjigi pri KDD.
Prijavljene delničarje, zastopnike in pooblaščence naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Podjetje za urejanje hudournikov d.d.
direktor družbe
Tadej Jeršič
Ob-6433/08
Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe A1,
d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93 in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje
12. skupščino
delniške družbe A1, d.d., Ljubljana,
Vodovodna cesta 93,
ki bo 26. 8. 2008 ob 14. uri, na sedežu
družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1 Za organe skupščine se izvolijo:
– predsednik, odvetnik Dušan Kecman,
– preštevalka glasov, Irena Hlebš.
1.2. Skupščini prisostvuje vabljeni notar
Darko Jerše iz Postojne, Prešernova 1.
2. Seznanitev s potrjenim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za
l. 2007 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep:
2.1. Na predlog upravnega odbora se ugotovljeni bilančni dobiček v višini
27.949.351,48 EUR v skladu z določbami
230., 282. in 293. člena ZGD uporabi za:
– preneseni dobiček iz preteklih let v znesku 21.448.118,13 EUR (leto 2002 v znesku 2.386.969,77 EUR, leto 2003 v znesku 5.028.804,47 EUR, leto 2004 v znesku
4.047.044,32 EUR, leto 2005 v znesku
4.571.502,44 EUR in leto 2006 v znesku
5.413.797,13 EUR) ostane nerazporejen;
– prenos iz presežka iz prevrednotenja
v znesku 4.044,75 EUR ostane nerazporejen;
– čisti dobiček poslovnega leta 2007
v višini 5.019.155,60 EUR ostane nerazporejen;
– del bilančnega dobička v višini
1.447.095,00 EUR oziroma 65 EUR bruto
na delnico se nameni za izplačilo dividend;
– del bilančnega dobička v višini
30.938,00 EUR bruto za izplačilo nagrad
članom nadzornega sveta.
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Dividende in nagrade članom nadzornega sveta se izplačajo iz prenesenega čistega
dobička za leto 2001 v znesku 1.407.884,98
EUR in iz prenesenega čistega dobička za
leto 2002 v znesku 70.148,02 EUR.
Knjiženje se opravi na dan 1. 1. 2008.
2.2. Dividende in nagrade članom nadzornega sveta se izplačajo najkasneje do
10. 10. 2008.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
bili v delniško knjigo vpisani na dan 24. 8.
2008.
2.3. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2007.
3. Osnovni kapital.
3.1. Osnovni kapital družbe se preračuna
v EUR in znaša po preračunu 5.084.346,00
EUR.
Razlika v znesku 0,42 EUR se prerazporedi v kapitalske rezerve.
3.2. Uvedejo se kosovne delnice, tako
da se sedanjih 22.563 delnic z nominalno
vrednostjo 54.000,00 SIT/delnico nadomesti
z 22.563 kosovnimi delnicami, ki jim pripada sorazmeren delež v osnovnem kapitalu
družbe.
3.3. Spremeni se prvi odstavek točke
4.1. Statuta družbe, tako da se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša 5.084.346,00 EUR in je razdeljen na
22.563 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic, ki se ne glasijo na nominalni znesek in imajo vsaka enak delež in pripadajoči
znesek v osnovnem kapitalu«.
3.4. Skupščina pooblašča upravni odbor
družbe, da v primeru zahteve sodnega registra korigira preračun osnovnega kapitala
v skladu z zahtevo.
4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2008.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2008 se na
predlog upravnega odbora imenuje družbo
BDO EOS Revizija d.o.o., Dunajska cesta
106, Ljubljana.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je, da delničar
prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled v prostorih uprave v Ljubljani, Vodovodna cesta 93,
vsak delovni dan od prvega naslednjega
delovnega dne od dne objave sklica od 8.
do 12. ure.
A1, d.d. Ljubljana
uprava družbe
Franc Jakša
Ob-6442/08
Na podlagi Statuta družbe Merx gostinstvo in turizem d.d., Ljubljanska cesta 39,
Celje, sklicuje uprava – direktor družbe
1. sejo skupščine
družbe Merx gostinstvo in turizem d.d.
v letu 2008,
ki bo dne 27. 8. 2008, ob 9. uri, v posebni
sobi Hotela Faraon, Ljubljanska cesta 39,
Celje, z dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
seznanitev o pristojnosti notarja.

Predlog sklepa:
– ugotovi se, da zasedanju skupščine
prisostvuje vabljena notarka Katja Fink iz
Celja,
– za predsednika skupščine se izvoli
Franci Peternel,
– za preštevalca glasov se izvoli Nemanja Lubarda,
– ugotovi se, da je skupščina sklepčna in
lahko veljavno odloča.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi objavljeni dnevni red zasedanja skupščine.
3. Letno poročilo za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s sprejetim letnim poročilom za poslovno
leto 2007.
4. Ugotovitev bilančne izgube za poslovno leto 2007 in podelitev razrešnice članom
uprave in nadzornega sveta.
4.1. Predlog sklepa: ugotovi se bilančna izguba za poslovno leto 2007 v višini
333.699,00 EUR.
4.2. Predlog sklepa: skupščina podeli
razrešnico članom uprave družbe za poslovno leto 2007.
4.3. Predlog sklepa: skupščina podeli
razrešnico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2007.
5. Izvolitev člana nadzornega sveta.
5.1. Predlog sklepa: skupščina se
seznani, da je Alja Beccari z dnem 18. 4.
2008 odstopila s funkcije članice nadzornega
sveta.
5.2. Predlog sklepa: z dnem 27. 8. 2008,
se za članico nadzornega sveta imenuje
Olga Vidmajer, stanujoča Tomšičeva ulica
1, Žalec.
6. Prodaja nepremičnine Nova vas, Celje.
Predlog sklepa: nepremičnina v Novi
vasi, vpisana v zemljiškoknjižni vložek številka E 13, k.o. Spodnja Hudinja, last družbe
Merx gostinstvo in turizem d.d., se proda
zainteresiranemu kupcu za kupnino v višini
450.000,00 EUR.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, ki bodo najkasneje eno uro
pred začetkom skupščine prijavili svojo udeležbo na skupščini in so vpisani v delniško
knjigo po stanju zadnjega dne pred dnem
skupščine.
Popolno gradivo za skupščino delničarjem na vpogled v tajništvu, na sedežu Ljub
ljanska cesta 39, Celje, vsak delovni dan od
10. do 12. ure.
Merx gostinstvo in turizem
direktor
Dimitrijević Milan
Ob-6458/08
Na podlagi 6. člena statuta družbe Hoteli
Piran, turizem in storitve d.d., Piran, Kidričevo nabrežje 4, 6330 Piran, direktorica družbe Hoteli Piran d.d. sklicuje
10. sejo skupščino
družbe Hoteli Piran d.d.,
ki bo v četrtek dne 21. 8. 2008 v sali Benedikt hotela Salinera v Strunjanu, Strunjan
14, ob 14. uri.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine, dveh preštevalcev in
določitev notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
Ugotovi se prisotnost delničarjev in
sklepčnost na skupščini.
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Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Metka Kandrič.
Za preštevalca glasov se izvolita Rozalda Rakitovac in Drago Papež.
Za sestavo notarskega zapisnika skupščine se določi notarka Mojca Tavčar-Pasar,
iz Lucije, Obala 114.
2. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe in
sicer ob seznanitvi z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega
sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo
o poslovanju družbe Hoteli Piran d.d. v poslovnem letu 2007.
Predlog sklepa:
1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe Hoteli Piran d.d. v poslovnem letu 2007.
2. Skupščina odobrava članom nadzornega sveta za delo v nadzornem svetu nagrado v višini 15.000 EUR v bruto znesku.
Nagrade se izplačajo v breme tekočega poslovanja družbe v letu 2008.
3. Imenovanje revizorja družbe Hoteli Piran d.d. za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja družbe
Hoteli Piran d.d. za leto 2008 imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta
8a, 1000 Ljubljana.
4. Odločanje o pripojitvi družb Hoteli Piran d.d., Kidričevo nabrežje 4, 6330 Piran,
Metropol Group d.d., Obala 77, 6320 Portorož in HTP Simonov Zaliv d.d., Morova ulica
6A, 6310 Izola, k družbi Hoteli Bernardin
d.d., Obala 2, 6320 Portorož, pod pogoji pogodbe o pripojitvi opr. št. SV 1424/08.
Predlog sklepa: skupščina družbe soglaša s pripojitvijo družb Hoteli Piran d.d.,
Kidričevo nabrežje 4, 6330 Piran, Metropol
Group d.d., Obala 77, 6320 Portorož in
HTP Simonov Zaliv d.d., Morova ulica 6A,
6310 Izola, k družbi Hoteli Bernardin d.d.,
Obala 2, 6320 Portorož, pod pogoji pogodbe o pripojitvi opr. št. SV 1424/08, kot je
priložena k zapisniku skupščine. Skupščina družbe soglaša z navedeno pogodbo
o pripojitvi.
Utemeljitev predlogov za sprejemanje
sklepov in gradivo za sklepanje o posameznih vprašanjih, med drugim letno poročilo, poročilo revizorja in poročilo nadzornega
sveta v zvezi z letnim poročilom ter pogodba
o pripojitvi, letna poročila vseh v pripojitvi
udeleženih družb za zadnja tri poslovna leta,
skupno poročilo uprav o pripojitvi, poročilo
o reviziji pripojitve, poročilo o reviziji povečanja osnovnega kapitala družbe Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož in poročila nadzornih svetov vseh udeleženih družb
o pregledu pripojitve, je na voljo delničarjem
na sedežu Družbe, v prostorih tajništva Družbe v Strunjanu, Strunjan 14 vsak delovnik od
9. do 12. ure do vključno 21. 8. 2008.
Desete seje skupščine družbe Hoteli Piran d.d. se lahko udeležijo vsi delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi
pri KDD Klirinško depotni družbi d.d., zakoniti zastopniki oziroma njihovi pooblaščenci
s pisnim pooblastilom.
Glasovnice za odločanje na seji skupščine se bodo delničarjem, zakonitim zastopnikom in pooblaščencem začele deliti ob
predložitvi dokaza o zakonitem zastopanju
delničarja oziroma pisnega pooblastila uro
pred začetkom seje do ure, ki je določena
za začetek seje skupščine.
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Dopustno je le, če tisti, ki se želi udeležiti
skupščine (udeleženec: delničar, zastopnik
delničarja, pravne osebe ali pooblaščenec
enega ali več delničarjev), vsaj tri dni pred
zasedanjem družbi pisno prijavi svojo udeležbo. Prijava se šteje za pravočasno, če
prispe na sedež družbe najmanj tri dni pred
skupščino, to je do 18. 8. 2008.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov. V kolikor ob prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine dne 21. 8. 2008 v sali Benedikt hotela
Salinera v Strunjanu, Strunjan 14, ob 15. uri.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko
pooblaščencev.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo vsi delničarji Družbe.
Hoteli Piran, turizem in storitve d.d.,
Piran
direktorica družbe
mag. Ana Žerjal
Ob-6495/08
Na podlagi drugega odstavka 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
in 38. člena Statuta družbe Snežnik, d.d.,
Kočevska Reka, sklicujem
13. sejo skupščine
družbe Snežnik, Podjetje za proizvodnjo
in storitve d.d., Kočevska Reka 1b,
Kočevska Reka,
ki bo v petek, 22. 8. 2008 ob 9. uri, v poslovnih prostorih družbe v Kočevski Reki 1b,
Kočevska Reka.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine in
izvoli predsednika ter izvoli organe skupščine.
1.2. Na skupščini bo prisoten vabljeni
notar.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom
družbe z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta, za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim
letnim poročilom družbe skupaj s pozitivnim
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta, za poslovno leto 2007.
3. Obravnava in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za
poslovno leto 2008.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe Snežnik, d.d., za
poslovno leto 2008, imenuje mednarodno
revizijsko hišo KPMG Ljubljana, d.o.o., Železna cesta 8 a, Ljubljana.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 ter
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
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Predlog sklepa:
4.1. Na podlagi tretjega odstavka 298.
člena ZGD-1 podaja skupščini predlog, naj
sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička
v višini 541.986 EUR.
4.2. Na podlagi uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček družbe razporedi
v druge rezerve iz dobička.
4.3. Skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 in jima
podeljuje razrešnico.
5. Sprememba statuta
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina sprejme sklep o spremembi o dopolnjenem oblikovanem statutu
družbe.
6. Ponovno imenovanje predstavnikov
delavcev za člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
6.1. Skupščina se skladno s 26. členom
Statuta družbe seznani, da je svet delavcev
dne 12. 12. 2007 za člana nadzornega sveta s strani predstavnikov delavcev, ponovno
imenoval:
– Ladislava
Pertota,
EMŠO
2607955500031, Gorenje 45, Stara Cerkev;
– Igorja Recka, EMŠO 2206961500243,
Laze pri Predgradu št. 17, Stari Trg ob
Kolpi.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kočevski Reki 1b, v tajništvu uprave družbe, vsak delovni dan od 10. do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno, v skladu s predpisi in dostavljeno družbi vsaj tri dni pred dnem zasedanja
skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
bodo na dan 10. 8. 2008, vpisani v Centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD,
in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko s pripisom »za skupščino« dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v tajništvu uprave družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo
glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom.
Način glasovanja
Glasuje se javno, z glasovnicami, osebno ali po pooblaščencu.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda podajo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica seje skupščine.
Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se

skupščina vnovič začne. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na število zastopanega osnovnega kapitala.
Snežnik, d.d.
uprava družbe
Jože Hrovat
direktor
Ob-6593/08
Na podlagi 36. člena Statuta Nama d.d.
Ljubljana uprava sklicuje
16. redno sejo skupščine
delničarjev Nama Trgovsko podjetje d.d.
Ljubljana,
ki bo 18. 8. 2008, ob 10. uri, na sedežu
družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, v sejni sobi, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Skupščina družbe izvoli predsednika
in dva preštevalca glasov po predlogu
uprave.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Imenovanje
članov
nadzornega
sveta.
Članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev Igorju Adlešiču, Franciju
Škulju in dr. Robertu Blincu, se 18. 8. 2008
izteče mandat, zato se opravijo volitve novih
članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
nove člane nadzornega sveta predstavnike
delničarjev se za mandat od 18. 8. 2008 do
18. 8. 2012 izvolijo:
1. Miha Grilec,
2. Miha Novak,
3. Mira Koporčić Veljić.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe v Ljubljani,
Tomšičeva 1, vsak delavnik od 10. do 12.
ure v času od dneva objave sklica skupščine
do dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k po
sameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v
7 dneh po objavi tega sklica v tajništvu
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe.
Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja
zaradi vzpostavitve evidence in prevzema
glasovnic. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic, osebnim dokumentom in pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava Nama d.d. Ljubljana
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Zavarovanja terjatev
SV 508/2008
Ob-6503/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 15. 7. 2008, opr. št.
SV 508/2008, je bilo trisobno stanovanje
v prvem nadstropju v izmeri 78,34 m2,
v stanovanjski hiši s številko stavbe 391,
na naslovu Balos 5, Tržič, stoječi na zemljišču parc. št. 214/2, k.o. Tržič, last zastaviteljice Barbare Mikolič, Koroška cesta
26, Tržič, na podlagi pogodbe o prodaji in
nakupu stanovanja št. st. 21/2005 z dne
31. 8. 2005, sklenjene z družbo Bombažna
predilnica in tkalnica Tržič d.d., Predilniška
cesta 16, Tržič, kot prodajalko, zastavljeno
v korist zastavne upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., s sedežem v Ljubljani,
Šmartinska cesta 140, matična številka
5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 121.300,00 CHF s pripadki,
z obrestno mero v višini vsote veljavnega
12-mesečnega Liborja in obrestne marže
v višini 1,95% p.a. ter končno zapadlostjo
glavnice najkasneje 31. 7. 2038.
SV 532/08
Ob-6504/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek
iz Murske Sobote, opr. št. SV 532/08 z dne
14. 7. 2008, je bilo stanovanje številka 12
v skupni izmeri 57,86 m², kar predstavlja
kuhinjo v izmeri 11,25 m², dve sobi v izmeri
12,75 m² in 11,68 m², predsobo v izmeri 9,36 m², shrambo v izmeri 1,17 m², kopalnico v izmeri 4,76 m², balkon v izmeri
3,57 m², ter drugi prostori v izmeri 3,06 m²,
ki se nahaja v prvem nadstropju v stavbi
z identifikacijsko oznako 121.ES na naslovu
Murska Sobota, Razlagova ulica 18 in ki stoji na parceli številka 440 katastrska občina
Murska Sobota in ki ga je zastavna dolžnica
Časar Marjana, stanujoča Križevci 47, 9206
Križevci, EMŠO 0601979505349, pridobila
po kupoprodajni pogodbi z dne 2. 7. 2008,
sklenjeni s prodajalko FISA nepremičnine
d.o.o., Lendavska ulica 8, Murska Sobota,
zastavljeno v korist upnice Banka Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15, matična številka 2211254000, za zavarovanje
izvršljive denarne terjatve v višini 57.000,00
EUR s pripadki.
SV 496/08
Ob-6505/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj
iz Ljubljane, opr. št. SV - 496/08 z dne
14. 7. 2008, sta bili nepremičnini: ident. št.
1723-9633-43 – stanovanje z oznako A.3.50
v etaži 5 in shramba sA50 v etaži 5, v skupni
izmeri 82,78 m2, Viška cesta 27, Ljubljana in
ident. št. 1723-9634-122 - parkirno mesto
z oznako 013, v etaži 1 v izmeri 11,87 m2,
ki sta na podlagi pogodbe št. VS-A-058/07
o prodaji posameznega dela stavbe večstanovanjskega objekta »A«, Viška sončava,
sklenjene dne 14. 8. 2007, s prodajalcem
Kraški Zidar d.d., Kolodvorska ulica 1, Sežana, v lasti kreditojemalca in zastavitelja Miha
Senčarja, Reška ulica 15, Ljubljana, zastavljena v korist kreditodajalke Raiffeisenbank
Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim

jamstvom, Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 70.000,00 EUR s pripadki.
SV 1237/2008
Ob-6506/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ines Bukovič
iz Maribora, opr. št. SV 1237/2008 z dne
10. 7. 2008, je stanovanje št. 11/I v skupni
izmeri 35,38 m², v hiši v Mariboru, Goriška
2 – parc. št. 176 k.o. Sp. Radvanje, last
Štumberger Petra, stanujočega Maribor, C.
proletarskih brigad 60, na temelju prodajne
pogodbe z opr. št. SV 1193/2008 z dne 3. 7.
2008, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
66.000,00 CHF s pp.
SV 673/08
Ob-6507/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr.
št. SV-673/08 z dne 10. 7. 2008, je bilo stanovanje št. 1, s površino 79,31 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Prešernova 29, Oplotnica, ki stoji na parc. št.
2059/28 in parc. št. 2059/27, vl. št. 1220 k.o.
Oplotnica, v lasti Kapun Helence do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 12 z dne 14. 1. 1992, in kupoprodajne pogodbe z dne 4. 7. 2008, zastavljeno v korist upnice Nove KBM Maribor
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št.
586080000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 130.000,00 CHF s pripadki.
SV 567/08
Ob-6508/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz
Maribora, opr. št. SV 567/08 z dne 14. 7.
2008, je bila nepremičnina – enosobno stanovanje v izmeri 38,84 m2, ki se nahaja v 1.
nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Prisojna ulica 15 v Mariboru, ki stoji
na parc. št. 9, pripisani vl. št. 109 k.o. Melje,
pridobljena na podlagi prodajne pogodbe
z dne 8. 7. 2008, ki sta jo Ljevaja Vinko in
Ljevaja Mira, oba stanujoča na naslovu Prisojna ulica 15, 2000 Maribor, sklenila s prodajalcema Tešanović Slavkom in Tešanović
Ljubinko, zastavljena v korist banke – upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., s sedežem na naslovu Ulica Vita Kraigherja 4,
2000 Maribor, matična številka 5860580000,
za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini 60.260,00 CHF, s trenutno skupno obrestno mero, ki na dan sklenitve pogodbe znaša 4,65667% na letni ravni,
z vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi
jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita
v plačilo na dan 31. 7. 2028.
SV 568/08
Ob-6509/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz
Maribora, opr. št. SV 568/08 z dne 14. 7.
2008, je bila nepremičnina – enosobno stanovanje v izmeri 38,84 m2, ki se nahaja v 1.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Prisojni ulici 15 v Mariboru, ki stoji na parc. št.
9, pripisani vl. št. 109 k.o. Melje, pridobljena

na podlagi prodajne pogodbe z dne 8. 7.
2008, ki sta jo Ljevaja Vinko in Ljevaja Mira,
oba stanujoča na naslovu Prisojna ulica 15,
2000 Maribor, sklenila s prodajalcema Tešanović Slavkom in Tešanović Ljubinko, zastavljena v korist banke – upnice Nove Kreditne
banke Maribor d.d., s sedežem na naslovu
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini
16.040,00 CHF, s trenutno skupno obrestno
mero, ki na dan sklenitve pogodbe znaša
4,65667% na letni ravni, z vsemi pripadki
in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita v plačilo na
dan 31. 7. 2028.
SV 733/08
Ob-6510/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opr. št. SV 733/08 z dne 10. 7.
2008, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje številka 3, v prvem nadstropju v izmeri
71,31 m2, v stavbi na naslovu Gosposvetska
cesta 27a, 2000 Maribor, zgrajeni na parceli
številka 1448, katastrska občina Koroška
vrata, last dolžnika – zastavitelja Dušana
Gostenčnika, rojenega 5. 3. 1968, stanujočega Cesta v Rošpoh 86, 2351 Kamnica,
do celote na podlagi razdružilne pogodbe
z dne 26. 6. 2001 ter zemljiškoknjižnega
dovolila opr. št. SV 1023/06 z dne 17. 7.
2006 in kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, številka 37/91 z dne 18. 11.
1991 ter zemljiškoknjižnega dovolila opr. št.
SV 1022/06 z dne 17. 7. 2006, zastavljena
v korist upnice Banke Koper d.d., s sedežem
6000 Koper, Pristaniška 14, matična številka 5092221000, za zavarovanje denarne
terjatve prej navedene upnice do dolžnika
– zastavitelja Dušana Gostenčnika v višini
89.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo
najkasneje do vključno 31. 7. 2020 oziroma
na dan odpoklica upnice.
SV 519/08
Ob-6511/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 519/08 z dne 10. 7. 2008,
je bilo enosobno stanovanje št. 17, ki se
nahaja v 4. nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Ulica Franca Benedičiča 10, Jesenice, in sicer parc. št. 1370/3, vložna št. 1853,
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 42,80 m2,
last zastaviteljice Magde Zupan, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 10.
1993, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., matična številka 5026024000,
s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
46.553,70 CHF s pripadki.
SV 542/08
Ob-6512/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 542/08 z dne 11. 7. 2008,
je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom
št. 46, ki se nahaja na Jesenicah, Cesta revolucije 2b, stoječe na parc. št. 518/4, k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 65,41 m2, last za-
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stavitelja Josipa Marića, zastavljeno v korist
upnice Posojilnice - Bank Št. Jakob v Rožu,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9184 Št. Jakob v Rožu/St. Jakob i.R., Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
26.000,00 EUR s pripadki.
SV 673/08
Ob-6513/08
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Jožeta Rožmana, opr. št. SV 673/08 z dne
14. 7. 2008, je bila nepremičnina, in sicer
petsobno stanovanje z oznako številka
SM-Dm/95 v izmeri 66,24 m2, s pripadajočo
shrambo z oznako Dm v izmeri 5,25 m2 in
podstrešjem v izmeri 61,20 m2, ki se nahaja
v mansardi poslovno-stanovanjskega objekta na naslovu Domžale, Šaranovičeva cesta
25a, stoječem na parc. št. 2324/3, stanovanjska stavba in stavbišče v izmeri 370 m2,
ki je pripisana k vložku 5216, k.o. Domžale,
katerega solastnika vsak do ene idealne polovice sta zastavitelja Franjo in Zlatka Kovačič, zastavljeno v korist upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, 1000 Ljubljana, Ajdovščina
4, MŠ 5026237, v zavarovanje hipotekarne kreditne terjatve v višini 40.000,00 EUR
s pripadki.
SV 367/08
Ob-6546/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-367/08 z dne 16. 7. 2008,
je bilo stanovanje št. 1 v velikosti 60,22 m2,
v pritličju stanovanjskega bloka na parc. št.
3326 (prej parc. št. 677), vl. št. 3289 (prej vl.
št. 1802), k.o. Postojna, na naslovu Kidričevo naselje 14, 6230 Postojna, last zastaviteljice po imenu Zdenka Lojpur, stanujoče
Pretnerjeva ulica 1, Postojna, zastavljeno
v korist upnice Deželne banke Slovenije
d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, matična št. 5349907, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 65.000,00 EUR, z dogovorjeno obrestno mero v višini 6 mesečni Euribor
+ 1,6%, z morebitnimi zamudnimi obrestmi
ter vsemi pripadki in stroški in z datumom
zapadlosti terjatve 31. 7. 2038.
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Objave sodišč

Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 94/2008
Os-6326/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 94/2008 z dne 7. 7. 2008 začelo postopek prisilne poravnave nad podjetjem W &
P Profil, Podjetje za izdelavo in polnjenje
valjanih profilov d.o.o., Maribor, Limbuška cesta 2.
Matična številka dolžnika je 1214748, šifra njegove dejavnosti pa 27.220.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko, naj
z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po tej objavi,
prijavijo svoje terjatve (na naslov Okrožno
sodišče v Mariboru, Maribor, Sodna ulica
14). K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve, ki znaša 2%
vrednosti prijavljene terjatve v EUR, vendar najmanj 100 točk (8,21 EUR) in največ
2.000 točk (164,20 EUR). Vplačati jo morajo
na račun sodnih taks Okrožnega sodišča
v Mariboru, in sicer za pravne oseb na račun
št. 01100-8450088006 in za fizične osebe
na račun št. 01100-8450088103 (sklicna
številka pri obojih 00 01-00109408).
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
Za upraviteljico prisilne poravnave je
določena dr. Irena Lesjak, univ. dipl. ekonomistka, stan. Ulica heroja Vojka 39, Maribor.
Člani upniškega odbora so:
1. Probanka d.d., Maribor, Trg Leona
Štuklja 12,
2. TDR – Metalurgija, Družba za pro
izvodnjo karbida in ferolegur d.d. – v stečaju, Ruše, Tovarniška cesta 51,
3. First industrial S.A., Luxemburg, Senningerberg, 10, rte de Treves,
4. Nova kreditna banka Maribor d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4,
5. delavski zaupnik David Kos, Šentilj,
Cvetlična 17.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 7. 7. 2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 7. 2088
St 32/99
Os-6328/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 32/99
z dne 3. 7. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Gradbeni finalist - finalni
podi Zaključna dela v gradbeništvu d.o.o.
– v stečaju, Maribor, Smetanova 75, ker
so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2008

St 89/2008
Os-6329/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 89/2008 z dne 4. 7. 2008 začelo stečajni
postopek nad samostojnim podjetnikom Andrejem Simoničem s firmo Top - fotokopirnica, Andrej Simonič s.p., Jezdarska
22, Maribor.
Odslej se dolžnikova firma glasi Top - fotokopirnica Andrej Simonič s.p., Jezdarska
22, Maribor – v stečaju, njegova matična
številka je 5306236, šifra njegove dejavnosti
pa 74.852.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekonomist, Trg Leona Štuklja 5, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
na naslov tukajšnjega sodišča, Sodna ulica
14, v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse
za prijavo terjatve, ki znaša 2% vrednosti
prijavljene terjatve v EUR, vendar najmanj
100 točk (8,21 EUR) in največ 2.000 točk
(164,20 EUR). Vplačati jo morajo na račun
sodnih taks Okrožnega sodišča v Mariboru, in sicer za pravne osebe na račun št.
01100-8450088006 in za fizične osebe na
račun št. 01100-8450088103 (sklicna številka pri obojih 00 01-00108908).
Narok za preizkus terjatev bo dne 30. 9.
2008 ob 9.30, v sobi št. 240 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 4. 7. 2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 7. 2008
St 24/2008
Os-6330/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 24/2008 z dne 4. 7. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Merilo inženiring storitveno podjetje d.o.o., Ulica
Heroja Lacka 10, Ptuj, matična številka
1754378000, šifra dejavnosti 41.200, davčna številka 23820047.
Odslej firma glasi: Merilo inženiring storitveno podjetje d.o.o., Ulica Heroja Lacka 10,
Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo sne 2. 9.
2008, ob 9.45, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka ja
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 7.
2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 7. 2008

St 233/2005
Os-6331/08
To sodišče je s sklepom St 233/2005 dne
7. 7. 2008 zaključilo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Donit, kemična industrija d.d. – v likvidaciji, Cesta komandanta
Staneta 38, Medvode.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2008
St 24/2007
Os-6332/08
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Pekarna Vidmar Edi,
d.o.o., Trgovsko - proizvodno podjetje
Idrija – v stečaju (s skrajšano firmo Pekarna Vidmar Edi, d.o.o., Idrija – v stečaju),
Gradnikova ulica 6a, 5280 Idrija, sklenilo:
Stečajni postopek, začet s sklepom tega
sodišča, opr. št. St 20/2006 z dne 30. 1.
2007, zoper dolžnika Pekarna Vidmar Edi,
d.o.o., Trgovsko - proizvodno podjetje
Idrija (s skrajšano firmo Pekarna Vidmar
Edi, d.o.o., Idrija – v stečaju), Gradnikova ulica 6a, 5280 Idrija, z matično število 5471966000, šifro dejavnosti 15.810 in
davčno številko 81752431, se zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po
objavi tega sklepa.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register,
z dnem vpisa sklepa, dolžnik preneha in se
izbrišejo vsi predhodni vpisi, vezani na ta
stečajni postopek.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 7. 2008
St 7/2008
Os-6333/08
V stečajni zadevi stečajnega dolžnika
Trstenjak Franc s.p., Fip transport Trstenjak, Jamna 11/b, Sveti Jurij ob Ščavnici – v stečaju, bo narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev stečajne mase
dne 7. 10. 2008 ob 14. uri, v razpravni dvorani št. 12, tukajšnjega sodišča.
Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo v osnutek za glavno razdelitev stečajne
mase na tukajšnjem sodišču, v sobi št. 4.
v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 7. 2008
St 15/2008
Os-6335/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 15/2008
z dne 9. 7. 2008 začelo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Splošna obrtna zadruga Javornik, z.o.o., Jenkova 1, Postojna, matična številka 5272629.
V likvidaciji se pri dolžniku uporablja firma Splošna obrtna zadruga Javornik, z.o.o.
Postojna – v likvidaciji.
Za likvidacijskega upravitelja se postavi
Samo Hladnik, Rozmanova 4, Koper.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do likvidacijskega
dolžnika.
Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh izvodih, s priloženimi dokazi v dveh izvodih in
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predpisano, kolkovano sodno takso, prijavijo
svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica za začetek likvidacijskega postopka.
Narok za preizkus terjatev bo 14. 10.
2008 ob 9. uri, v sobi št. 132/I tukajšnjega
sodišča.
Oklic je bil nabit na sodno desko tukajšnjega sodišča dne 9. 7. 2008.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 7. 2008
St 34/2006
Os-6336/08
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 34/2006 na seji senata dne 4. 7. 2008
sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Ključavničarstvo Pečarič, Janez Pečarič, s.p.
– v stečaju, Čurile 4, 8330 Metlika, matična številka 5184114, šifra dejavnosti 28.520,
se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Ključavničarstvo Pečarič, Janez Pečarič, s.p. – v stečaju, Čurile 4, 8330 Metlika,
izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 4. 7. 2008
Ppn 12/2008
Os-6337/08
To sodišče v postopku prisilne poravnave
Siteep d.d., Ljubljana, Pivovarniška ul. 6,
razpisuje narok za obravnavanje predloga
za ustavitev postopka prisilne poravnave
in narok za potrditev prisilne poravnave za
dne 26. 8. 2008 ob 12. uri, v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna
dvorana št. V/1.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 2008
St 184/2007
Os-6338/08
To sodišče je s sklepom St 184/2007
dne 3. 7. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom M-Express d.o.o., Paketna
distribucija d.o.o. – v stečaju, Ljubljana,
Celovška 492.
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 9. 7. 2008
St 99/2007
Os-6339/08
To sodišče je s sklepom St 99/2007 dne
7. 7. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Trgovina Boštjan Vičič s.p., Kamniška ulica 25, Ljubljana – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz Poslovnega registra pri AJPES.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 2008
St 96/2004
Os-6369/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 96/2004 sklep z dne 10. 7.
2008:
Stečajni senat, v stečajni zadevi nad dolžnikom: Šibanc Ljuboslav s.p., Vzdrževanje Šibanc, Trnovlje pri Socki 29, Nova
cerkev – v stečaju razpisuje II. narok za
preizkus terjatev, ki bo dne 17. septembra
2008 ob 14.30, soba št. 236/II.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 7. 2008
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St 104/2008
Os-6387/08
To sodišče je s sklepom St 104/2008
dne 10. 7. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Motus express, promet in
trgovina, d.o.o., Poljanski nasip 6, Ljub
ljana, matična številka 2113929.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 20. 10. 2008 ob 13.30, v razpravni
dvorani št. IV/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 7. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2008
St 52/2008
Os-6388/08
To sodišče je s sklepom St 52/2008 dne
10. 7. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Avto taksi Martin Kurent s.p.,
Cesta II. grupe odredov 53, Ljubljana, reg.
št. vpisa 26147895.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 € in največ
164,20 € ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 20. 10. 2008 ob 13.15, v razpravni dvorani št. IV, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 7. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2008
St 202/2007
Os-6389/08
To sodišče je s sklepom St 202/2007 dne
10. 7. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Kava bar Mak Drljača Vlado
s.p., Podutiška cesta 157, 1000 Ljubljana,
ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2008
St 43/2006
Os-6390/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 43/2006 sklep z dne 11. 7. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: ZT
Formator, zunanja trgovina in intelektualne storitve, d.o.o., Cankarjeva 1, Celje
(matična številka: 5471044, ID št. za DDV:
SI26998521) se zaključi v skladu z 169. členom ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: ZT Formator,
zunanja trgovina in intelektualne storitve,
d.o.o., Cankarjeva 1, Celje (matična številka: 5471044, ID št. za DDV: SI26998521) iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 7. 2008
St 9/2007
Os-6391/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 9/2007 sklep z dne 11. 7.
2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Incold, hladilni sistemi, trgovina in storitve, d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje
(matična številka: 1766163, ID št. za DDV:
SI49926039), se zaključi v skladu z dol. 169.
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega postopka dolžnika: Incold,
hladilni sistemi, trgovina in storitve, d.o.o.,
Mariborska cesta 86, Celje (matična številka: 1766163, ID št. za DDV: SI49926039) iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 7. 2008
St 1/2005
Os-6394/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 1/2005 sklep z dne 10. 7. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Gostilna Konjiček Novak Stanko s.p., Gotovlje 74, Žalec (matična številka: 1113577,
ID št. za DDV: SI84402474), se zaključi,
v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Gostilna Konjiček Novak Stanko s.p., Gotovlje 74, Žalec
(matična številka: 1113577, ID št. za DDV:
SI84402474), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 7. 2008
St 48/2007
Os-6395/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 48/2007 sklep z dne 11. 7. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Perla-Čistilni servis Ines Pulko s.p., Friderikova ul. 3. Celje (matična številka:
5090956, ID št. za DDV: SI19982631), se
zaključi v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Perla-Čistilni servis Ines Pulko s.p., Friderikova ul. 3, Celje
(matična številka: 5090956, ID št. za DDV:
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SI19982631) iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 7. 2008
St 45/2008
Os-6413/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 45/2008 sklep z dne 11. 7. 2008:
I. To sodišče je dne 27. 6. 2008 ob 12.30,
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Trgovina
na debelo in drobno Robert Bevc s.p.,
Ljubljanska cesta 28, Celje, z dne 23. 6.
2008 in je dne 11. 7. 2008 ob 13. uri, začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: Trgovina
na debelo in drobno Robert Bevc, s.p.. Ljub
ljanska cesta 28, Celje (matična številka:
1709488, ID za DDV: SI16135270).
Odslej se firma glasi: Trgovina na debelo
in drobno Robert Bevc s.p. Ljubljanska cesta 28, Celje (matična številka: 1709488, ID
št. za DDV: SI16135270) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 100 točk (8,21 €) in največ
2000 točk (164,20 €) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 0110 0845
0084 902 (referenca: 00 1110-45-2008.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
24. septembra 2008 ob 10.30, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 11. 7.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 7. 2008
St 86/2006
Os-6420/08
To sodišče v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom: Konbost, Podjetje za
opravljanje kontrole oseb na bolniškem
staležu d.o.o., Topole 28, Rogaška Slatina – v stečaju, razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase, ki bo dne 17. septembra 2008 ob
14. uri, v sobi 236/II, tukajšnjega sodišča,
Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z dol. 163. člena ZPPSL
naslednje podatke.
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 6.579.28 €.

2. Odstotek poplačila po tem osnutku
za glavno razdelitev glede na vse priznane
terjatve rednih upnikov znaša 77,234%; kar
je vse natančno, v skladu z dol. 163. člena
ZPPSL, razvidno iz osnutka glavne razdelitve (A85/1-3), ki je sestavni del tega oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve
–(A85/1-3 na oglasni deski in v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča, med uradnimi urami
sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 7. 2008
St 73/2007
Os-6421/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 73/2007 sklep z dne 11. 7. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: MA
Ekskluziv, Storitve na področju športa
in prireditev d.o.o., Dečkova 1, Celje –
v stečaju (matična številka: 5829682, ID št.
za DDV: SI26416344) se zaključi v skladu
z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: MA Ekskluziv, Storitve na področju športa in prireditev d.o.o., Dečkova 1, Celje – v stečaju
(matična številka: 5829682, ID št. za DDV:
SI26416344), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
en 11. 7. 2008
St 18/2005
Os-6446/08
To sodišče je s sklepom St 18/2005 dne
10. 7. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Topps d.o.o. – v stečaju, Senožeti 30, Dol pri Ljubljani.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2008
St 5/2008
Os-6447/08
To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Varnost Rival sistemi,
varnostna družba d.d., Trstenjakova 5,
Ptuj, dne 11. 6. 2008 zavrglo predlog za
začetek postopka prisilne poravnave nad
dolžnikom Varnost Rival sistemi, varnostna
družba d.d., Trstenjakova 5, Ptuj, z dne
25. 1. 2008 in postopek prisilne poravnave
ustavilo.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 11. 7. 2008
St 21/1995
Os-6448/08
Stečajni postopek, začet s sklepom stečajnega senata, opr. št. St 21/1995 z dne
8. 12. 1995, zoper stečajnega dolžnika Kraš
– Planika podjetje za proizvodnjo in predelavo mleka, kremnih ploščic in namazov d.o.o. Kobarid – v stečaju, Gregorčičeva 32, 5220 Kobarid, matična številka
5132495000, šifra dejavnosti 10.510, davčna številka 37242547, se zaključi. Sklep
o zaključku stečajnega postopka se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi,
vezani na ta stečajni postopek.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 7. 2008
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Izvršbe
In 53/2007
Os-5455/08
V izvršilni zadevi upnice Probanke d.d.,
Svetozarevska ulica 12, Maribor, proti dolžniku Gider kozmetika podjetje za mednarodno trgovino in storitve d.o.o., Ulica talcev 024, Maribor, zaradi izterjave 16.770,16
EUR s pp, se je na podlagi sklepa tukajšnjega sodišča opr. št. In 53/2007 z dne 13. 12.
2007 in zapisnika o rubežu nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, izvršitelja
Rozman Borisa z dne 7. 3. 2008, opravil rubež nepremičnine v Radencih, Radgonska
cesta 9, in sicer lokala oziroma poslovnega
prostora v izmeri 34,37 m2, ki stoji na parc.
št. 701/11 in 701/12, k.o. Radenci.
Zapisnik o rubežu nepremičnine z dne
7. 3. 2008 ima v skladu z določilom 211. člena ZIZ pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 5. 6. 2008
In 135/2007
Os-5670/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. In 135/2007 z dne
12. 10. 2007, ki je 26. 10. 2007 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika
izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV 159/2008
z dne 12. 5. 2007, bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje
št. 23, v 5. nadstropju večstanovanjske hiše
Cesta maršala Tita 89, Jesenice, ki leži na
parc. št. 533/21, vl. št. 962, k.o. Jesenice,
last dolžnikov Silić Merime, Silić Šefkije, Silić
Elvise in Silić Murisa, Cesta maršala Tita 89,
Jesenice, last dolžnikov do celote, zarubljena
v korist upnika Stanovanjsko podjetje d.o.o.,
Ravne na Koroškem, zaradi izterjatve 601,99
EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 12. 6. 2008
In 139/2007
Os-5671/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 137/2007
z dne 12. 10. 2007, ki je 24. 10. 2007 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 161/2008 z dne 13. 5. 2007, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je stanovanje št. 55, v 3. nadstropju večstanovanjske hiše C. revolucije 5, Jesenice, ki
leži na parc. št. 538, vl. št. 1853, k.o. Jesenice, last dolžnika Ermina Mulasmajića, C.
revolucije 5, Jesenice, do celote, zarubljena
v korist upnika Stanovanjsko podjetje d.o.o.,
Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 75,92
EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 12. 6. 2008
In 654/2007
Os-5672/08
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 19. 6. 2007, opr. št. In 654/2007, je
bil dne 22. 8. 2007 opravljen v korist upnika Factor Leasing d.o.o., Tivolska 48, Ljub
ljana, rubež nepremičnine, to je poslovni
prostor, zgrajen do 3. gradbene faze, v izmeri 44,50 m2, ki se nahaja na naslovu Cesta
borcev 3, Radomlje, last dolžnika Kej Trade
Berisha k.d., Celovška 166, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2008
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In 1521/2007
Os-5952/08
Na podlagi sklepa z dne 11. 3. 2008, opr.
št. In 1521/2007, v zvezi s sklepom o izvršbi z dne 14. 3. 2006, opr. št. I 2006/01002,
Okrajnega sodišča v Mariboru, je izvršiteljica Ana Nastič dne 26. 5. 2008, v korist
upnika Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, j.s., Poljanska c. 31, Ljubljana,
zaradi izterjave 2.239,36 EUR s pripadki,
zarubila nepremičnino – stanovanje št. 3
v skupni izmeri 37,74 m2, v 1. nadstropju
stanovanjske hiše na Kolodvorski 13, Rače,
ki je v lasti dolžnice Marijane Vodišek, Fram
7, Fram, do celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 6. 2008
In 359/2007
Os-5957/08
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 6. 11. 2007 opr. št. In 359/2007, je bil
dne 6. 5. 2008 opravljen v korist upnice rubež nevknjiženega stanovanja v 3. nadstropju hiše na naslovu Jurčičev trg 2, Ljubljana,
v izmeri 99,86 m2, na parc. št. 243.s, vpisani
v vl. št. 201, k.o. Ljubljana, last dolžnice
Čampa Giorgini Arianne.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 169/2007
Ob-5053/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici – svetnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 17. 4. 2008, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Milana
Skoka iz Celja, po poobl. Supra-Stan d.o.o.
iz Celja, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 19 z dne
5. 11. 1991, sklenjene med Kovinotehno
d.d., kot prodajalko in Tatjano Tanaskovič,
kot kupovalko za nepremičnino ident. št.
27, stan. raba v izmeri 50,98 m2, v Celju,
Ulica frankolovskih žrtev 17b, vpisano v vl.
št. 2411/28, k.o. Sp. Hudinja.
Po izjavi predlagatelja je listina izgub
ljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanjski rabi v izmeri 50,98 m2, št. identifikatorja 27.E, na naslovu Ulica frankolovskih
žrtev 17b, Celje, v vl. št. 2411/28, k.o. Sp.
Hudinja, se zahteva v korist Skok Milana,
Dečkova cesta 35, Celje, do 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 22. 5. 2008
Dn 1545/2008
Os-5266/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 17. 3. 2008, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Bulatović Radovana, stan. Celje, Vojkova 2, uvedlo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 4. 1995,
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med prodajalcem Stanovanjskim skladom
Občine Celje in kupcem Anžur Stanislavom,
stan. Besnica 51, Ljubljana.
Predlagana je vknjižba lastninske pravice pri podv. št. 791/4, k.o. Celje, št. ident.
3.E, stan. raba v izmeri 55,87 m2, Stanetova
31, Celje, v korist Bulatović Radovana, roj.
10. 1. 1949, stan. Vojkova 2, Celje.
Pogodba je bila po izjavi predlagatelja
postopka Bulatović Radovana, izgubljena.
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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 5. 2008
Dn 2030/2008
Os-5519/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
14. 4. 2008, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Zver Marije, Celje, Kraigherjeva
7, uvedlo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
16. 9. 1993, za stanovanje št. ident. 9.E
stan. raba v izmeri 53,72 m2, Kovinarska
ulica 22, Štore, vpisane pri podvložku št.
1237/10, k.o. Teharje, sklenjene med Železarno Štore Valji d.o.o. kot prodajalcem in
Albino Pišek Intihar, Kovinarska 22, Štore
kot kupovalko.
Predlagana je vknjižba lastninske pravice pri podv. št. 1237/10, k.o. Teharje, št.
ident. 9.E stan. raba v izmeri 53,72 m2, Kovinarska 22, Štore, v korist Zver Marije, roj.
29. 7. 1954, stan. Kraigherjeva 7, Celje, do
celote.
Pogodba je bila po izjavi predlagateljice
postopka Zver Marije, izgubljena.
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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 6. 2008
Dn 4132/2005
Os-4940/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagateljev Miroslava Cunka in Ane
Cunk, oba V Češnjico 21, Ljubljana-Dobrunje, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 22. 3. 1984, ki sta jo
sklenila Bregar Leopoldina, takrat stanujoča
Krakovska 10/b, Domžale, kot prodajalka in
Marinič Milan, takrat stanujoč Palovška 8,
Kamnik, kot kupec.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila garsonjera v Domžalah, na
naslovu Krakovska 10/b, v pritličju, stanovanje št. 39, v izmeri 28,34 m2. Z vzpostavitvijo etažne lastnine ima predmetna
nepremičnina identifikacijsko številko stavbe 4137 ter identifikacijsko številko dela
stavbe 4137/004, k.o. Domžale. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist predlagateljev, in sicer za vsakega do 1/2 celotne nepremičnine, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 4. 7. 2000, ki so jo sklenili

Dunaja Resnik, Trg MDB 2, Ljubljana, kot
prodajalka in predlagatelja, kot kupca.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 5. 2008
Dn 6083/2007
Os-4941/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Vesne Drnovšek, Ljubljanska
72, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – aneksa št. 1 k kupoprodajni pogodbi z dne 8. 11.
1991, sklenjenega dne 31. 3. 1993, med
prodajalko Občino Domžale in predlagateljico kot kupovalko.
Predmet aneksa, katerega izvirnik se
je izgubil, je bila garsonjera št. 9, v stanovanjskem bloku z naslovom Ljubljanska
72, Domžale ter je sedaj vpisana v zemljiški knjigi kot nepremičnina 9.E, v vl. št.
5728/10, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist predlagateljice,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
8. 11. 1991 ter aneksa, katerega vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katerih vzpostavitev se je zahtevala
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 5. 2008
Dn 5309/2007
Os-5375/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Loterije Slovenije d.d. Ljub
ljana, Gerbičeva ulica 99, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer pogodbe G-77/82 z dne 23. 12.
1982, sklenjene med prodajalcem SGD Beton Zagorje ob Savi in kupovalko Loterijo
Slovenije, Ljubljana.
Predmet pogodbe katere izvirnik se je izgubil, je bil poslovni prostor v pritličju objekta SPB-1 v Domžalah, v izmeri 41,30 m2,
sedaj v zemljiški knjigi vpisan kot nepremičnina 12.E, v vl. št. 5737/13, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka na podlagi
zemljiškoknjižne listine, katere vzpostavitev
se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katero vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 6. 2008
Dn 4764/2007
Os-5376/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Mineral d.d. Podpeč 46, Preserje, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. K056/03-S z dne 10. 9. 2003, ki
sta jo sklenila PA-KZ d.o.o., Slamnikarska
1, Domžale, kot prodajalec ter predlagatelj
kot kupec.
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Predmet pogodbe katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje in parkirni prostor,
ki sta v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Domžalah označena kot nepremičnina
št. 1.E, vpisana v vložku št. 5263/2, k.o.
Domžale in nepremičnina št. 72.E, vpisana
v vložku št. 5258/73, k.o. Domžale. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist predlagatelja na podlagi listine, katero vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 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 Domžalah
dne 2. 6. 2008
Dn 5227/2007
Os-5377/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Hribar Estere, Jarška cesta 11, Mengeš, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer
darilne pogodbe z dne 22. 7. 1997 in aneksa k njej z dne 19. 2. 1999, sklenjene med
darovalcema Dragico Hribar in Marjanom
Hribarjem, oba Jarška cesta 11, Mengeš
ter obdarjenko Hribar Estero, Jarška cesta
11, Mengeš.
Predmet pogodbe in aneksa, katerih
izvirnika sta se izgubila, sta bili parc. št.
758/10 in 755/12, obe k.o. Mengeš. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
predlagateljice postopka do celote, na podlagi zemljiškoknjižnih listin, katerih vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 6. 2008
Dn 5298/2007
Os-5378/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Ivane in Alberta Ferme, oba
Domžale, Simona Jenka 13b, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, in sicer prodajne pogodbe, ki je bila
neugotovljenega okoli leta 1970, sklenjena med prodajalcem GIB Beton Zagorje ob
Savi in kupovalko Štefko Gorza, sedaj Štefanijo Magdo Sirše.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila garaža, ki je sedaj označena
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 10.E,
v vl. št. 5661/11, k.o. Domžale. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist predlagateljev postopka, za vsakega do ene
polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 23. 5. 1979, sklenjene med Gorza
Štefanijo kot prodajalko ter predlagateljema
kot kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v 2 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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 6. 2008

Dn 5116/2007
Os-5379/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Miroslave Žibert, Ul. Simona
Jenka 10, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
in sicer pogodbe o prodaji in nakupu garaže z dne 17. 10. 1973, sklenjene med GIB
Beton Zagorje ob Savi, kot prodajalcem in
Pavlom Livakovičem, takrat stanujočim Simona Jenka 9, Domžale, kot kupcem.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila garaža v izmeri 12,80 m2,
z zap. št. 4 v Domžalah, pri trafo postaji
na parc. št. 4794/7, 4788 in 4792, vse k.o.
Domžale, sedaj je predmetna nepremičnina
vpisana v zemljiško knjigo kot nepremičnina
4.E, v vl. št. 5659/5, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
predlagateljice na podlagi prodajne ogodbe z dn 19. 3. 2004, sklenjene med Jožetom Robarjem, stanujočim Simona Jenka 9,
Domžale, kot prodajalcem in predlagateljico
kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katero vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 6. 2008
Dn 1997/2006
Os-5380/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Cirila Zupančiča, Ul. Simona
Jenka 13c, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
in sicer pogodbe o kupoprodaji garaže z dne
12. 8. 1970, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim podjetjem Zagorje ob Savi in
Dimitrijem Deletićem, Ljubljanska 83, Domžale, kot kupcem.
Predmet pogodbe katere izvirnik se je
izgubil, je bila garaža v izmeri 18,58 m2,
locirana v kletnih prostorih stanovanjske
stavbe v Domžalah, Ul. Simona Jenka 13a,
ki je sedaj v zemljiški knjigi označena kot
nepremičnina 25.E, vpisana v vložku št.
5506/26, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist predlagatelja in
Marije Nives Zupančič, za vsakega do ene
idealne polovice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 21. 7. 2004, ki so jo sklenili
prodajalec Deletić Dimitrij, Ljubljanska 83,
Domžale ter prodajalec in Zupančič Marija
Nives, stanujoča Ul. Simona Jenka 13c,
kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 6. 2008
Dn 5026/2007
Os-5381/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagatelja Tomaža Globočnika in
Tanje Jarc, oba Domžale, Ljubljanska cesta 88, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – pogodbe št.
E-62/87-K z dne 18. 3. 1988, ki sta jo sklenila prodajalca SGD Beton Zagorje ob Savi
n.sol.o. in GIP Ingrad Celje, n.sol.o. Lava 7k,
Celje ter kupec Rtelj Robert, takrat stanujoč
Kovičeva 10, Domžale.
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Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje št. 55/VI. nadstropje v izmeri 61,99 m2, ki je sedaj v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah označena kot nepremičnina št. 55.E, vpisana
v vložku 5743/56, k.o. Domžale. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist predlagateljev, za vsakega do 1/2, na podlagi
kupne pogodbe z dne 24. 8. 1994, ki so jo
sklenili Retelj Robert, takrat stanujoč Češminova 10, Domžale, kot prodajalec in predlagatelja kot kupca.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 2. 6. 2008
Dn 5311/2007
Os-5471/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljic Barbare in Diane Štruc, obe
Celje, Vojkova ulica 17, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
in sicer pogodbe št. 43/86 z dne 5. 12. 1986,
sklenjene med prodajalcem SGD Beton Zagorje ob Savi in kupcem Zoranom Štrucem,
Vojkova ulica 17, Celje.
Predmet pogodbe katere izvirnik se je
izgubil, je bil poslovni prostor objektu SPB
– 1/II, druga faza v Domžalah, sedaj vpisano v zemljiški knjigi kot nepremičnina 95.E,
v vl. št. 5738/96, k.o. Domžale. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist predlagateljic, za vsako do 1/2 celotne nepremičnine, na podlagi listine, katero vzpsotavitev se zahteva ter sklepa o dedovanju
Okrajnega sodišča v Celju D 615/87 z dne
29. 9. 1987.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 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 predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 6. 2008
Dn 5315/2007
Os-5472/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Barbare Zupet, Ljubljanska
cesta 80a, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 8. 11. 1991, sklenjene
med prodajalko Občino Domžale in kupovalko Kolander Stanislavo, Ljubljanska 80,
Domžale.
Predmet pogodbe katere izvirnik se je izgubil, je bilo enosobno stanovanje na naslovu Ljubljanska 80, Domžale, sedaj označeno v zemljiški knjigi kot nepremičnina 14.E,
v vl. št. 5735/15, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist predlagateljice postopka, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 17. 12. 1991, sklenjene med
prodajalko Kolander Čebašek Stanislavo in
predlagateljico kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 6. 2008
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Dn 5321/2007
Os-5473/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja MBI, proizvodno, montažno,
trgovsko podjetje d.o.o. objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– kupoprodajne pogodbe o prodaji oziroma o nakupu nepremičnine z dne 2. 12.
1997, sklenjene med prodajalko Ireno Kralj,
Sejmiška 7, Domžale in kupovalko družbo
Agent D&K Gruden, s sedežem Moste 68,
Komenda.
Predmet pogodbe katere izvirnik se je
uničil, je bil poslovni lokal v objektu SPB1/II
v Domžalah, na naslovu Ljubljanska 80, sedaj v zemljiški knjigi označen kot nepremičnina št. 100.E, v vl. št. 5738/101, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 24. 2. 1997, sklenjene med Metko Kohler, stanujočo Sv. Jurij
št. 53, Grosuplje, kot prodajalko in predlagateljem kot kupcem ter na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med družbo
Agent D&K Gruden in družbeniki d.n.o.,
Moste 68, Komenda, kot prodajalcem in
predlagateljem, kot kupcem, sklenjeno dne
26. 7. 2001.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 6. 2008
Dn 5316/2007
Os-5474/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Olge Logonder, Domžale,
Ljubljanska cesta 84, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer pogodbe št. SPB-1/II-147 z dne
24. 1. 1986, sklenjene med prodajalcema
SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad
Celje ter kupcem Robič Sandijem, Pot za
razori 13, Ljubljana Šentvid.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila garsonjera št. 58/VII, v objektu SPB-1/II Domžale, sedaj vpisana v zemljiški knjigi kot nepremičnina 64.E, v vl. št.
5738/65, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist predlagateljice
postopka, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 6. 2000, sklenjene med Fadilo
Beganovič, takrat stanujočo Ljubljanska 84,
Domžale, kot prodajalko ter predlagateljico
kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 6. 2008
Dn 5318/2007
Os-5475/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Angele Vajngerl, Domžale,
Ljubljanska cesta 76a, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 11. 1991,
sklenjene med prodajalko Občino Domžale
in kupovalko Angelo Vajngerl, Ljubljanska
76a, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil enosobno stanovanje na na-
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slovu Ljubljanska 76a, Domžale, sedaj vpisano v zemljiški knjigi kot nepremičnina 7.E,
v vl. št. 5733/8, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist predlagateljic postopka, na podlagi listine, katero
vzpostavitve se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah, poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 6. 2008
Dn 5456/2007
Os-5486/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Irene Vesel Kopač, Simona
Jenka 12, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 11. 6.
1971, sklenjene med prodajalcem SGD Beton Zagorje ob Savi ter kupcema Francem in
Frančiško Pust ter kupoprodajne pogodbe,
ki je bila neugotovljenega leta 1975, sklenjena med prodajalcema Francem in Frančiško
Pust, takrat stanujočima Simona Jenka 12,
Domžale ter kupcem Sain Francem, Ob žici
11, Ljubljana.
Predmet pogodb, katerih izvirniki so se
izgubili, je bilo stanovanje na naslovu Simona Jenka 12, Domžale, sedaj označen
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah kot nepremičnina 5.E, v vl. št. 5657/6,
k.o. Domžale. Vknjižba lastninske pravice
se zahteva v korist predlagateljice do celote, na podlagi darilne pogodbe z dne 28. 9.
1992, sklenjene med darovalko Mencinger Mahne Marto, stanujočo takrat Simona
Jenka 12, Domžale in predlagateljico kot
obdarjenko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 6. 2008
Dn 5336/2007
Os-5520/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Judite Mesec, Ljubljanska
cesta 84, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in
sicer pogodbe št. SPB-1/I-158 z dne 19. 2.
1986, sklenjene med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
ter kupovalko Judito Mesec, takrat stanujočo Kleče 3, Dol pri Ljubljani.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je parc. št. 3850/20, k.o. Domžale,
v naravi garažni boks št. 31, v stanovanjsko
poslovnem objektu SPB-1, center Domžale. Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote
na podlagi zemljiškoknjižne listine, katere
vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne pravice, da v 2 mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 6. 2008

Dn 5435/2007
Os-5521/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Martine Dimc, Ljubljanska
cesta 72, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in
sicer pogodbe št. 10/SPB-82 z dne 30. 9.
1982, sklenjene med prodajalcema SGP
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
ter kupcema Hasemom in Marjeto Zenkovič,
takrat stanujočo Poljska 9, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se
je izgubil, je dvoinpolsobno stanovanje št.
33/VII, v poslovno stanovanjskem objektu
SPB Domžale, sedaj v zemljiški knjigi označen kot nepremičnina 33.E, v vl. št. 5728/34,
k.o. Domžale. Vknjižba lastninske pravice
se zahteva v korist predlagateljice postopka
do celote, na podlagi pogodbe o izročitvi in
razdelitvi premoženja za življenja, opr. št.
SV 267/96 z dne 23. 9. 1996, sklenjene med
izročevalko Hribernik Mihaelo, Ljubljanska
cesta 72, Domžale ter predlagateljico kot
prevzemnico.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 6. 2008
Dn 5332/2007
Os-5522/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Branka Gligića, Ljubljanska
cesta 76, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in
sicer pogodbe št. 246/SPB-82 z dne 10. 8.
1982, sklenjene med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
ter kupcem Reinhardt Christianom, Knezova
4, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere zbirnik se je
izgubil, je bila garsonjera št. 58/IX v objektu
SPB-1 v Domžalah, sedaj vpisana v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 58.E, v vl. št.
5731/59, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist predlagatelja do
celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
8. 11. 2005, sklenjene med prodajalcem Marijanom Poljanškom, stanujočem Utik 91,
Vodice te predlagateljem kot kupcem.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 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 Domžalah
dne 6. 6. 2008
Dn 5434/2007
Os-5523/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagateljev Ane in Nedeljka Cvetković, Ljubljanska cesta 84, Domžale,
objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, in sicer pogodbe št.
SPB-1-II-100 z dne 24. 5. 1985, sklenjene med prodajalcema SGD Beton Zagorje
ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcema
Borko in Milutinom Stankovič, takrat stanujočima Stožice 17b, Ljubljana ter pogodbe
o zamenjavi stanovanja z dne 20. 5. 1991,
sklenjene med strankami Ajšo in Rifatom
Beganovič, takrat stanujoča Ljubljanska 80,
Domžale in Borko ter Milutinom Stankovič
stanujoča Ljubljanska 84, Domžale.
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Predmet pogodb, katerih izvirniki so se
izgubili, je bilo enosobno stanovanje št.
24/IV, v SPB Domžale, sedaj v zemljiški
knjigi označen kot nepremičnina 23.E, v vl.
št. 5738/24, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist predlagateljev, za vsakega do ene idealne polovice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 10.
1998, sklenjene med prodajalcem Munibom
Tabakovićem, Ljubljanska 84, Domžale in
predlagateljema kot kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korit predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 6. 2008
Dn 1627/2006
Os-5632/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice notarke Majde Lokošek, Kolodvorska 6, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– pogodbe št. 359/83 z dne 28. 9. 1983,
sklenjene med prodajalcem SGP Grditelj
p.o., Kamnik ter kupcem Lek Ljubljana, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov,
Verovškova 57, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, so bile tri stanovanjske enote, prva
z oznako 2b/PT v izmeri 56,85 m2, druga
z oznako 2b/III.n. v izmeri 56,85 m2 ter tretja z oznako 2g/PT v izmeri 62 m2. Vknjižba
lastninske pravice za stanovanjsko enoto
z oznako 2b/PT M12, ki je sedaj vpisana
v vl. št. 3403/5, k.o. Mengeš, v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah, pod
identifikacijsko številko nepremičnine 4.E,
v izmeri 60,30 m2, se zahteva na podlagi
prodajne pogodbe z dne 31. 3. 2006, ki
sta jo sklenila prodajalec Lek, farmacevtska
družba d.d., Verovškova ulica 57, kot prodajalec in Jože Drganc, Slamnikarska ulica 12,
Mengeš, kot kupec, v korist Jožeta Drganca,
Slamnikarska ulica 12, do celote.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist imetnika Drganc Jožeta,
Slamnikarska ulica 12, Mengeš.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 1. 2007
Dn 431/2008
Os-5769/08
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Golob Borisa, Gubčeva ulica 7, Krško, zaradi
vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini
– stanovanju št. 20 v 1. in 7. etaži, z ident. št.
20.E, na naslovu Steletova 19, Kamnik, vpisanem v podvl. št. 2886/20, k.o. Kamnik, na
Golob Jožefa, Steletova 19, Kamnik, izdalo
sklep Dn št. 431/2008 z ne 21. 3. 2008, za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, listine
o prenosu nepremičnine na Golob Jožefa,
za stanovanje št. 20, v 1. in 7. etaži večstanovanjskega objekta v Kamniku, Steletova
cesta 19, stoječega na parc. št. 772/5, k.o.
Kamnik, v izmeri 26,74 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Golob Jožefa, Steletova 19, Kamnik.

Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu 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
Golob Jožefa.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 16. 6. 2008
Dn 844/2008
Os-5770/08
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Valkarton d.d., Tržaška cesta 1, Logatec, zaradi
vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini
– parc. št. 744/24, k.o. Črna, na predlagatelja Valkarton d.d., izdalo sklep Dn št.
844/2008 z dne 21. 5. 2008 za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o razdelitvi premoženja z dne
25. 5. 1990, sklenjene med KTL, Tovarna
potiskane embalaže, podjetje za proizvodnjo
potiskane embalaže, p.o., Ljubljana, Letališka cesta in KTL, Kartonaža, podjetje za pro
izvodnjo navite embalaže, p.o., Ljubljana,
Čufarjeva 16 ter KTL Papirna konfekcija,
podjetje za predelavo papirja in lepenke,
p.o., Ljubljana, Kotnikova 3, za razdelitev
stanovanjskih objektov in počitniških objektov, plasmajev in uporabe pravice do zemljišča;
– odpisnega dovoljenja z dne 14. 1.
1992, da se pri vložku št. 328, k.o. Črna,
ki je družbena lastnina, izbriše imetnik pravice uporabe kartonaža tovarna Ljubljana,
in sicer pri parc. št. 744/24, koča in nerodovitno, vknjiži novi imetnik pravice uporabe
KTL, Potiskana embalaža, p.o., Ljubljana,
Letališka cesta.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremični se zahteva v korist
predlagatelja Valkarton d.d., Tržaška cesta
1, Logatec.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Valkarton d.d., Tržaška cesta 1, Logatec.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 16. 6. 2008
Dn 7354/2008
Os-3728/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja dr. Karla Zupančiča,
Koširjeva 19, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Gregor Zupančič iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremični, vpisani v podvl. št. 2180/64, k.o. zgornja Šiška,
dne 19. 3. 2008, pod opr. št. Dn 7354/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne pogodbe z dne 10. 9. 1967, sklenjene
med Imos in Rozman Avguštino ter Rozman
Rudolfom.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2008
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Dn 2055/2005
Os-3849/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ruže Milinković,
Črtomirova ulica 24, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremični,
vpisani v podvl. št. 3674/68, k.o. Bežigrad,
dne 29. 2. 2008, pod opr. št. Dn 2055/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 2. 6. 1976, sklenjene med
prodajalcema Jožetom in Berto Slapar ter
kupovalko Adelo Ačkun.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2008
Dn 8309/2002
Os-3859/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mlinar Alenke, Kunaverjeva 14, Ljubljana,
ki jo zastopa Sasmor International d.o.o.,
Rimska cesta 27, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremični, stanovanju
št. 4/11, v izmeri 58,15 m2, Kunaverjeva 14,
z identifikacijsko številko 1738-2153-69 in
klet v izmeri 2,88 m2, z identifikacijsko številko 1738-2153-70, predlagani v podvl. št.
3060/1, k.o. Dravlje, dne 2. 4. 2007, pod
opr. št. Dn 8309/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 79-6688 z dne
1. 6. 1979, sklenjene med Giposs SOZG
Združeno gradbeno podjetje, Dvoržakova
5, Ljubljana in Mlinar Alenko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2008
Dn 23600/2004
Os-4975/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Dušana Lajovića, Trnovski pristan 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju
št. 23 v 4. nadstropju, s shrambo v pritličju,
v skupni izmeri 32,06 m2, z identifikacijsko
številko 1722-4413-23, na naslovu Trnovski
pristan 10, Ljubljana, na parc. št. 78/26,
80/6 in 79/9, k.o. Trnovsko predmestje, predlagani v podvl. št. 5908/1, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 18. 3. 2008, pod opr. št.
Dn 23600/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 14/91 z dne
13. 12. 1991, sklenjene med Iskra Invest
d.o.o., Ljubljana, Stegne 25 in kupovalko
Kocjančič Gabrijelo.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2008
Dn 20729/2005
Os-5056/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Arcadium d.o.o., Mestni trg 24,
Ljubljana, ki ga zastopajo odvetniki Šelih
in partnerji iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za parc. št. 2597/4, vl. št. 89,
k.o. Ajdovščina, dne 10. 4. 2008, pod opr.
št. Dn 20729/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne 4. 3. 1998,
sklenjene med Hotelom Slon d.d., Slovenska 34, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Križnar Goran in Arcadium d.o.o., Komenskega
11, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Matjaž
Ovsenik, za parc. št. 2597/4, vl. št. 89, k.o.
Ajdovščina.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2008
Dn 23947/2004
Os-5129/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Barbare Horvat, Jarška 12, Ljub
ljana, zaradi vkjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
parc. št. 769/6, vl. št. 109, k.o. Brinje II, dne
16. 4. 2008, pod opr. št. Dn 23947/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 20. 12. 1969, sklenjene
med prodajalcem Alojzem Ceglarjem, Fabianijeva 11, Ljubljana in kupcem Ljubomirom Lotričem, Jarška 12, Ljubljana, za
parcelo št. 769/6, garažo v izmeri 17 m2,
k.o. Brinje II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2008
Dn 24725/2004
Os-5130/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Branka Mikića, Trg prekomorskih brigad 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za poslovni prostor št. L02 v pritličju,
na naslovu Brilejeva 15, Ljubljana, z identifikatorjem št. 171.E, podvložek št. 3002/76,
k.o. Dravlje, dne 14. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 24725/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
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pogodbe št. 22/82, za prodajo in nakup poslovnega prostora z dne 7. 7. 1982, sklenjene med prodajalcem Giposs-Inženiring,
TOZD Inženiring Ljubljana, Dvoržakova 5 in
kupcema Antonom ter Mileno Poterbin, Tacen 94, Šmartno pod Šmarno Goro, za poslovni prostor, v stanovanjskem bloku B-10,
v soseski ŠS-8/2 Nove Dravlje, v pritličju
z oznako 2, v neto površini 31 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2008
Dn 30442/2004
Os-5131/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milene Kovačec, Zelena ulica 22, Maribor, ki
jo zastopa notarka Breda Horvat iz Maribora, Vetrinska 11, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino z identifikatorjem
83.E, podvl. št. 4263/85, k.o. Zg. Šiška, dne
8. 5. 2008, pod opr. št. Dn 30442/2004 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Obnova, Ljubljana,
ki ga zastopa Plestenjak Andrej direktor in
Močnik Antonom, št. pogodbe 1163 z dne
31. 8. 1971, za nepremičnino z identifikatorjem 83.E, podvl. št. 4263/85, k.o. Zg. Šiška;
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Močnik Antonom in Evo Sršen z dne 15. 3.
1986, za nepremičnino z identifikatorjem
83.E, podvl. št. 4263/85, k.o. Zg. Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2008
Dn 29539/2004
Os-5132/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Stanislava Vidmarja, Celovška 122, Ljubljana
in Marije Vidmar, Celovška 122, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 71.E, podvl. št.
4263/73, k.o. Zg. Šiška, dne 8. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 29539/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
1437 z dne 3. 8. 1982, sklenjene med Gradbenim podjetjem Obnova, Ljubljana in Vidmar Stanetom ter Marijo, za nepremičnino,
ki ima sedaj identifikator 71.E in je vpisana
v podvl. št. 4263/73, k.o. Zg. Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma

druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2008
Dn 2914/2007
Os-5278/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Lebar Zlatka, Štihova
14, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Ksenija Ocvirk iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, na nepremičnini z ident. št. 45.E,
vpisani v podvl. št. 3952/47, k.o. Bežigrad,
dne 14. 4. 2008, pod opr. št. Dn 2914/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 9. 4. 1994, sklenjene med
Korelec Antonom, kot prodajalcem in Pristan
d.o.o., Ljubljana, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2008
Dn 24510/2005
Os-5280/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Planker Franca, Beblerjev trg 13, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Robert Golob iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 7.E, podvl. št. 3915/7, k.o. Bežigrad,
dne 7. 5. 2008, pod opr. št. Dn 24510/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, sklenjene med letoma 1966 in
1967, med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš občine Ljubljana Bežigrad v redni
likvidaciji, kot prodajalcem in Jožefo Planker
iz Ljubljane, kot kupovalko, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 7.E in je vpisana v podvl. št. 3915/7, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2008
Dn 21229/2005
Os-5281/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Dimitrije Janevski, ul.
Angelce Ocepkove 15, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 97.E, podvl. 1638/3,
k.o. Moste, dne 12. 5. 2008, pod opr. št.
Dn 21229/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad-Moste Ljub
ljana in Počkar Francom z dne 3. 9. 1969, za
nepremičnino z identifikatorjem 97.E, podvl.
1638/3, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2008
Dn 10539/2008
Os-5282/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ljudmile Cek, Grubarjevo nabrežje 20, Ljubljana, ki jo zastopa Andrej Breznik, Česnikova 14, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 8.E, podvl. 168/8,
k.o. Prule, dne 15. 5. 2008, pod opr. št.
Dn 10539/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 20. 7. 1966, ki so jo
sklenili Zavod za združeno gradnjo SO Ljub
ljana, v stečaju, Ljubljana, Trg VII. kongresa
ZKJ št. 1, ki ga je zastopal stečajni upravitelj
dr. Miloš Martecchini, kot prodajalec ter Cek
Ljudmila in Oktavij, Ljubljana, Grubarjevo
nabrežje 20, kot kupca, za dvoinpolsobno
stanovanje št. 8 z loggio v I. nadstropju,
v neto izmeri 62,69 m2, ki je del stanovanjske zgradbe B-5, zgrajena na parc. št. 626
in 25/13, k.o. Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2008
Dn 17131/2004
Os-5284/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pavlič Gregorja, Obala 97, Lucija, ki
ga zastopa odvetnik Igor Dernovšek iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 39 na naslovu Rjava cesta 2a,
Ljubljana, vložek št. 1998/1, k.o. Slape, dne
29. 4. 2008, pod opr. št. Dn 17131/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 3.
1973, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Obnova Ljubljana, Titova 39
in kupcem ZŽTP Ljubljana, Stanovanjski
obrat Ljubljana, Trg OF 3, za stanovanje
v stanovanjskem bloku E 1-Slape;
– aneksa k kupoprodajni pogodbi z dne
15. 1. 1974, sklenjenega med GP Obnova
Ljubljana in ZŽTP Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2008
Dn 20638/2007
Os-5285/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni

zadevi predlagatelja Seferaj Avdyla, Sp. Hotič 22b, Hotič, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnine parc. 124/1, vl. 4415, parc.
št. 124/2, 124/3, 124/4, 127/1, vl. 4066, k.o.
Zg. Šiška, dne 12. 2. 2008, pod opr. št.
Dn 20638/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Blisk
avtošola, d.o.o. in Seferaj Avdylom z dne
30. 4. 2004, za nepremično parc. št. 124/1,
vl. 4415, parc. št. 124/2, 124/3, 124/4 ter
parc. št. 127/12 in 127/13, ki sta nastali iz
parc. št. 127/1, na podlagi obvestila GURS,
šifra 90312-4132/2005-4 z dne 4. 10. 2006,
vl. 4066, k.o. Zg. Šiška, na podlagi.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2008
Dn 6875/2006
Os-5287/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Nedimovič Milana, Kajuhova 44, Ljub
ljana, ki ga zastopa SPL d.d. iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo
št. 10 v prvi etaži A, ob Kajuhovi ulici v Ljub
ljani, z identifikatorjem št. 10.E, podvložek
št. 1637/10, k.o. Moste, dne 29. 4. 2008,
pod opr. št. Dn 6875/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, gradbenega dovoljena št.
351-439/67-2/DB/M z dne 4. 12. 1967, za
garažo v izmeri 11,76 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremični, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2008
Dn 8960/2006
Os-5288/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ivanke Vranković, Ul.
Ane Ziherl 8, Ljubljana, ki jo zastopa Otium,
d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 202.E, podvl. št. 4697/60,
k.o. Zgornja Šiška, dne 24. 4. 2008, pod opr.
št. Dn 8960/2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 73-4741/1K
z dne 27. 8. 1973, sklenjene med GIP Ingrad Celje, Ljubljanska 6, ki ga zastopa
Standardinvest Ljubljana in Marijo Lampič,
Verovškova 16, Ljubljana, za nepremičnino,
ki ima sedaj identifikator 202.E in je vpisana
v podvl. št. 4697/60, k.o. Zgornja Šiška,
– dodatka h kupoprodajni pogodbi št.
73-4741/1K z dne 27. 8. 1973, sklenjenega
med GIP Ingrad Celje, Ljubljanska 6, ki ga
zastopa Standardinvest Ljubljana in Marijo
Lampič, Verovškova 16, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 202.
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E, in je vpisana v podvl. št. 4697/60, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2008
Dn 24837/2004
Os-5289/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ljubice Novaković, Cesta v Pečale
40, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 3, v prvem nadstropju stanovanjske vrstne hiše na naslovu Cesta v Pečale 40 v Ljubljani, v izmeri
39,43 m2, z identifikatorjem št. 00166/001,
k.o. Črnuče, dne 14. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 24837/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 7. 10. 1999,
sklenjene med prodajalko Ivico Horvat, Cesta v Pečale 40, Ljubljana in kupovalko Ljubico Novaković, Kavčičeva 40, Ljubljana,
za enosobno stanovanje št. 3, v prvem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Cesta
v Pečale 40, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2008
Dn 7342/2008
Os-5290/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kutoš Štefana, Novakova ulica 5,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 19 v prvem nadstropju, na
naslovu Novakova ulica 5, Ljubljana, z identifikatorjem št. 19.E, podvložek št. 4136/19,
k.o. Bežigrad, dne 17. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 7342/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 423/11/91 z dne 13. 12. 1991,
sklenjene med prodajalko Občino Ljubljana
- Bežigrad, Linhartova 13, Ljubljana in
kupcema Miroslavom ter Marino Setnikar,
Novakova 5, Ljubljana, za stanovanje št.
19, v prvem nadstropju stanovanjske hiše
na Novakovi 5 v Ljubljani, v skupni izmeri
43,32 m2,
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 7.
1992, sklenjene med prodajalcem Jovanom
Jašićem, Črtomirova 16, Ljubljana in kupovalko Sašo Bavec, Mekinčeva 15, Ljubljana,
za stanovanje št. 19 v prvem nadstropju,
Novakova 5, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2008
Dn 21003/2001
Os-5291/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tomaža Lavriča, Ulica bratov Učakar 104, Ljubljana, ki ga zastopa Ataurus
Andrej Perdan s.p. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
19 v tretjem nadstropju, na naslovu Ulica
bratov Učakar 104, Ljubljana, z identifikatorjem št. 19.E, podvložek št. 4172/19, k.o.
Zgornja Šiška in garažo št. 8 v kleti, na
naslovu Ulica bratov Učakar 104 do 106,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 32.E, podvložek št. 4172/61, k.o. Zgornja Šiška, dne
30. 4. 2008, pod opr. št. Dn 21003/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
z dne 27. 10. 1982, sklenjene med Otom
in Dragomiro Mordej, Ulica bratov Učakar
104, Ljubljana in Nevenko Drčar, Ulica bratov Učakar 106, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2008
Dn 505/2007
Os-5292/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Zupančič Dolinšek, Ulica
Jana Husa 62, Ljubljana, ki jo zastopa Nerat Rupnik Jožefa JUS-KO d.o.o. iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino parc. št. 78972, vl. št.
757, k.o. Udmat, dne 29. 4. 2008, pod
opr. št. Dn 505/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o prodaji stanovanja št.
18/STp-12 z dne 31. 10. 1991, sklenjene
med prodajalcem Zdravstvenim informacijskim centrom Ljubljana, Miklošičeva 24,
Ljubljana in kupcem Jožetom Zupančičem,
Jana Husa 62, Ljubljana, za triinpolsobno
stanovanje v vrstni hiši na naslovu Ulica
Jana Husa 62 v Ljubljani, ki stoji na parc.
št. 787/2, k.o. Udmat.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2008
Dn 24828/2004
Os-5293/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Muharemović Emsuda, Matjaževa 1,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
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stanovanje št. 3 v pritličju, na naslovu Matjaževa 1, Ljubljana, z identifikatorjem št. 3.E,
podvložek št. 3676/3, k.o. Bežigrad, dne
17. 4. 2008, pod opr. št. Dn 24828/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu stanovanja z dne
11. 4. 1989, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis Ljubljana, Šmartinska 134a in kupcem
Emona blagovni center o.sub.o., Ljubljana,
TOZD Centromerkur, Šmartinska 130, Ljub
ljana, za dvosobno stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjskega bloka na Matjaževi ulici
1 v Ljubljani, v izmeri 54,60 m2;
– prodajne pogodbe z dne 19. 5. 1989,
sklenjene med prodajalcem DO Emona Blagovni center, TOZD Centromerkur, Šmartinska 130, Ljubljana in kupcem Hmezad DO
Jata, TOZD Meso, Hladilniška pot 37, Ljub
ljana - Polje, za dvosobno stanovanje št. 3,
v pritličju stanovanjskega bloka v Ljubljani,
Savsko naselje, v izmeri 54,60 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2008
Dn 10334/2004
Os-5294/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Manice Voglsam, Hochweg 13, 4492
Hofkirchen, Avstrija, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje in klet na naslovu Kotnikova 2 v Ljubljani, z identifikatorji št. 43.E
in 44.E, podvložek št. 2244/21, k.o. Tabor,
dne 16. 1. 2008, pod opr. št. Dn 10334/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoporodajne pogodbe o prodaji
nepremičnine z dne 3. 7. 1968, sklenjene
med prodajalcem Stanovanjskim skladom
Občine Ljubljana Center in kupcem Polikem trgovina, TOZD Chemo, Ljubljana, za
stanovanje št. 23, v četrtem nadstropju poslovno stanovanjskega objekta v Ljubljani,
Kotnikova 2,
– kupoprodajne pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 7. 11. 1980, sklenjene
med prodajalcem Polikem trgovina, TOZD
Chemo, Ljubljana in kupovalko Pavlo Štrukelj, za stanovanje št. 23, v četrtem nadstropju poslovno stanovanjskega objekta v Ljub
ljani, Kotnikova 2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2008
Dn 5351/2008
Os-5295/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vrtarič Katarine, Bilečanska ulica 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško

knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje z identifikacijsko št. 129.E in pomožni
prostor z identifikacijsko št. 130.E, podvl.
1275/28, k.o. Štepanja vas, dne 7. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 5351/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– darilne pogodbe za stanovanje v izmeri 40,87 m2, z ident. št. 129.E in pomožni
prostor v izmeri 2,73 m2, z ident. št. 130.
E, Bilečanska ulica 2, Ljubljana, podvl. št.
1275/28, k.o. Štepanja vas, ki je bila sklenjena med strankama Fabjan-Nagode Danijelo,
Limbuš (kot prodajalko) in Fabjan-Vodeb Milado, Ljubljana (kot kupovalko),
– kupoprodajne pogodbe za stanovanje
v izmeri 40,87 m2, z ident. št. 129. E in pomožni prostor v izmeri 2,73 m2, z ident. št.
130.E, Bilečanska ulica 2, Ljubljana, podvl.
št. 1275/28, k.o. Štepanja vas, ki je bila sklenjena med strankama Fabjan-Vodeb Milado
(kot prodajalko) in Šterbenc Iztokom (kot
kupcem),
– kupoprodajne pogodbe za stanovanje
v izmeri 40,87 m2, z ident. št. 129.E in pomožni prostor v izmeri 2,73 m2, z ident. št.
130.E, Bilečanska ulica 2, Ljubljana, podvl.
št. 1275/28, k.o. Štepanja vas, ki je bila
sklenjena med strankama Šterbenc Iztokom Ljubljana (kot prodajalcem in Hadžalič Mirzeto, Ljubljana (kot drugopogodbeno
stranko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2008
Dn 19147/2004
Os-5296/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Bogomila Jurečiča, Watzmann str. 12, 71067 Sindelfingen, ZRN, ki
ga zastopa Otium, d.o.o., Ulica Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino z identifikatorjem 7.E, podvl.
št. 4401/7, k.o. Kašelj, dne 17. 4. 2008,
pod opr. št. Dn 19147/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 05/2-2804
z dne 13. 5. 1974, ki sta jo sklenila Stanovanjsko podjetje Dom, Ljubljana, Kersnikova 6, ki ga zastopa direktor Marko Rainer,
kot prodajalec in Vlado Žaucer, Livarska 11,
Ljubljana, kot kupec, za stanovanje št. 9
v I. nadstropju, na naslovu Agrokombinatska
4a, Ljubljana, z identifikatorjem 7.E, podvl.
št. 4401/7, k.o. Kašelj;
– pogodbe z dne 27. 1. 1982, ki so jo
sklenili Vlado in Jožica Žaucer, oba stanujoča Agrokombinatska 4a, Ljubljana, kot
prodajalca in Bogomil ter Marjeta Jurečič,
oba stanujoča Agrokombinatska 4a, Ljub
ljana, kot kupca, za stanovanje št. 9 v I.
nadstropju, na naslovu Agrokombinatska
4a, Ljubljana, z identifikatorjem 7.E, podvl.
št. 4401/7, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2008
Dn 22063/2004
Os-5297/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sladjana Orlandića, Rusjanov trg 5, Ljubljana, ki
ga zastopa Otium, d.o.o. Ulica Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino z identifikatorjem 185.E, podvl. št. 2104/185, k.o. Slape, dne 14. 4. 2008,
pod opr. št. Dn 22063/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 4035/93 z dne 18. 10. 1993, ki
so jo sklenili Mesto Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, ki ga po pooblastilu predsednika
IS SML Leopold Benčina, ing. gr. kot prodajalec ter Ostojić Miloš in Ostojić Sonja, oba
Rusjanov trg 5, Ljubljana, za nepremičnino,
stanovanje št. 77 na naslovu Rusjanov trg 5,
Ljubljana, z identifikatorjem 185.E, podvl. št.
2104/185, k.o. Slape;
– menjalne pogodbe v vložku št.
2104/185, ki so jo sklenili Ostojić Miloš in
Ostojić Sonja, oba Marinkov trg 6, Ljubljana
ter Orlandić Sladjan, Smrtnikova 4, Ljub
ljana, za nepremično, stanovanje št. 77 na
naslovu Rusjanov trg 5, Ljubljana, z identifikatorjem 185.E, podvl. št. 2104/185, k.o.
Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2008
Dn 25840/2007
Os-5298/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mlakar Petre, Brodarjev trg 6, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnica Irena Polak Remškar
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 90 na naslovu Brodarjev
trg 6, Ljubljana, z identifikatorjem št. 90.E,
podvložek št. 1481/90, k.o. Moste, dne
29. 4. 2008, pod opr. št. Dn 25840/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 116/81 z dne 8. 12. 1980, sklenjene med
prodajalcem Stnainvest Ljubljana, TOZD
Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana in kupcema Juretom ter Spomenko Beseničar, Bilečanska 4, Ljubljana, za stanovanje št. 90,
v enajstem nadstropju objekta A-12, v izmeri
114,34 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2008

Dn 18951/2004
Os-5382/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Aleša in Mateje Spindler, oba Črtomirova 16, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 8
v 1. nadstropju, na naslovu Črtomirova 16,
Ljubljana, z identifikatorjem 8.E, vpisano
v podvložek št. 3677/8, k.o. Bežigrad, dne
17. 4. 2008, pod opr. št. Dn 18951/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 603 z dne 14. 6. 1968, ki sta jo
sklenili Gradbeno podjetje Obnova Ljubljana,
Titova 39, ki ga je zastopal glavni direktor
Andrej Plestenjak, kot prodajalec in Aleš ter
Mateja Spindler, oba stanujoča Einspielerjeva 20, Ljubljana, kot kupca, za stanovanje
št. 8 v 1. nadstropju, na naslovu Črtomirova
16, Ljubljana, z identifikatorjem 8.E, vpisano
v podlvožek št. 3677/8, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2008
Dn 18814/2004
Os-5384/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Čampa Francija, Preglov trg 7, Ljubljana, ki jo zastopa Otium
d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 11, v 3. etaži, na naslovu Preglov trg 7, Ljubljana, z identifikatorjem
165.E, vpisano v podvložek št. 2060/165,
k.o. Slape, dne 17. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 18814/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
soinvestitorske pogodbe št. MS 4,5 724/84
z dne 5. 6. 1984, ki so jo sklenili Zavod za
izgradnjo Ljubljane, TOZD inženiring, Kersnikova 10, Ljubljana, ki ga je zastopal glavni direktor TOZD Slavko Bajt, kot investitor
in Dragica ter Franci Čampa, oba stanujoča
Okiškega 18, Ljubljana, kot soinvestitorja,
za stanovanje št. 11 v 3. etaži, na naslovu
Preglov trg 7, Ljubljana, z identifikatorjem
165.E, vpisano v podvložek št. 2060/165,
k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2008
Dn 15455/2007
Os-5385/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Hermine Pirnat, Cankarjeva 6e, Maribor, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremično z identifikatorjem
235.E, 236.E in 237.E, podvl. št. 2241/99,
k.o. Tabor, dne 24. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 15455/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
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– kupoprodajne pogodbe št. 62/97-S
z dne 19. 12. 1997, za nepremičnino z identifikatorjem 235.E, 236.E in 237.E, podvl. št.
2241/99, k.o. Tabor,
– aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi št.
62/97-S z dne 25. 8. 2000, za nepremičnino
z identifikatorjem 235.E, 236.E in 237.E,
podvl. št. 2241/99, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2008
Dn 25153/2004
Os-5386/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mojce Fišer, Clevelandska ulica
27, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 27 v tretjem nadstropju, na naslovu Clevelandska 27, Ljub
ljana, z identifikatorjem št. 82.E, podvložek
št. 357/83, k.o. Nove Jarše, dne 14. 4.
2008, pod opr. št. Dn 25153/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 16. 4. 1981, sklenjene med prodajalcem GIP Gradis, ki ga zastopa Stanivnest
Ljubljana, TOZD Inženiring in kupcema
Srboljubom ter Ivanko Spasič, Verje 16,
Medvode, za stanovanje št. 27 v tretjem
nadstropju, v soseski MS-12/2 Nove Jarše,
v izmeri 58,18 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2008
Dn 5349/2006
Os-5387/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Matjaža Praprotnika,
Svabičeva 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 21.E, podvl. št. 5411/21, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 18. 4. 2008, pod
opr. št. Dn 5349/2006, izdalo sklep o začetku postopka zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 466-242/92 S.D. z dne
5. 6. 1992, sklenjene med Občino Ljubljana
Vič Rudnik, Trg MDB 7, Ljubljana, kot prodajalko in Martinom Lumbarjem iz Ljubljane,
Švabičeva 1, kot kupcem, za nepremičnino,
ki ima sedaj identifikator 21.E, podvl. št.
5411/21, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2008
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Dn 25839/2007
Os-5388/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Modri Nasvet, Družba
za svetovalne storitve d.o.o., Brodarjev trg
6, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Irena Polak
Remškar, Dunajska 160, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 35.E, podvl. št. 1680/35,
k.o. Moste, dne 22. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 25839/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Občino in Imosom, neznanega datuma, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 35.E in
je vpisana v podvl. št. 1680/35, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2008
Dn 31540/2006
Os-5389/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ajde Kermauner Kavčič, Lipalca 6, Horjul, ki jo zastopa notar
Peter Meze, Stara cesta 4a, Vrhnika, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 34 v 9. nadstropju, na naslovu Linhartova 66, Ljubljana, z identifikatorjem 33.E, vpisano v podvložku št. 3706/35,
k.o. Bežigrad, dne 14. 4. 2008, pod opr.
št. Dn 31540/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 362-327/92 z dne
19. 2. 1992, ki sta jo sklenila Republika Slovenija, ki jo je zastopal predsednik komisije
za kadrovske in administrativne zadeve dr.
Rajko Pirnat, kot prodajalec in Berta Kermauner, roj. 1. 10. 1908, stanujoča Linhartova
66, Ljubljana, kot kupovalka, za nepremično, stanovanje št. 34 v 9. nadstropju, na
naslovu Linhartova 66, Ljubljana, z identifikatorjem 33.E, vpisano v podvložku št.
3706/35, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2008
Dn 4650/2007
Os-5390/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Andreja Podpečana,
Nova ulica 8a, Koper, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 59.E, podvl. št. 4361/59, k.o. Vič,
dne 7. 5. 2008, pod opr. št. Dn 4650/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 196/62 z dne 8. 6. 1962, ki
sta jo sklenila Stanovanjski sklad Občine
Ljubljana-Vič-Rudnik, Ljubljana, zastopan
po predsedniku upravnega odbora Žagar
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Janezu (v besedilu: prodajalec) in Zgonc
Milko, Ljubljana, Ulica Moše Pijade 11 (v
besedilu: kupec) za enosobno stanovanje
v IV. nadstropju, 4. stopnišče, ki je del stanovanjske zgradbe B-5, na parc. št. 127/18,
127/44, 127/21 in 127/41, k.o. Gradiško
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2008
Dn 19450/2004
Os-5391/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Gabrijele Jerina, Senožeti 104, Kresnice, ki jo zastopa Matej
Verce, odvetnik v Ljubljani, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za garažo št. 12 v kleti na
V strani, ob Glavarjevi ulici, Ljubljana,
z identifikatorjem 12.E, vpisano v podvložek
št. 3669/13, k.o. Bežigrad, dne 17. 4. 2008,
pod opr. št. Dn 19450/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe številka 11146 z dne
8. 8. 1966, ki so jo sklenili Stavbenik Izola,
ki ga je zastopal v.d. direktorja Milan Besednjak, kot prodajalec in Franc Jerina, Posavskega 16, Ljubljana, kot kupec, za garažo
št. 12 v kleti na V strani, ob Glavarjevi ulici,
Ljubljana, z identifikatorjem 12.E, vpisano
v podvložek št. 2669/13, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2008
Dn 13612/2004
Os-5392/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Hypo Leasing, podjetje
za financiranje, Trg OF 12, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, ki
stoji na delu parc. št. 370/21, vpisani pri vl.
št. 583, k.o. Slape ter delu parc. št. 370/23
ter delu parc. št. 370/24, vpisani pri vl. št.
740, k.o. Slape, dne 7. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 13612/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 80/95-DJ-M13
z dne 24. 1. 1995, sklenjene med prodajalcem Gradis, Gradbeno podjetje Ljubljana,
p.o., Ljubljana, Ul. Gradnikove brigade 11,
Ljubljana, ki jo je zastopal direktor Jože Ločnikar, dipl. gr. ing. in kupcem INO, d.o.o.,
Dunajska 339, Ljubljana, ki jo je zastopal
direktor Podgoršek Florjan, za nepremičnino parc. št. 370/15, vpisano v vl. št. 740,
k.o. Slape;
– pogodbe o prenosu pravice uporabe
zemljišča za gradnjo objektov malega gospodarstvo v ureditvenem območju MM 5/2
Fužine, št. 412-311/87-M z dne 15. 10.
1987, sklenjene med Občino Ljubljana Moste-Polje, Proletarska 1, Sklada mestnih

zemljišč Mesta Ljubljane, Tomšičeva 6, po
pooblastilu Zavoda za izgradnjo Ljubljane,
TOZD Urejanje stavbnega zemljišča, Ljub
ljana, Kardeljeva ploščad 22, ki ga je zastopal v.d. direktorja Branko Bizjak, dipl ing.
kom. in GIP Gradis, n. sol. o. Ljubljana,
Šmartinska 134a, ki ga je zastopal predsednik poslovodnega odbora Franc Kositer,
za račun TOZD Gradbena operativa iz Ljub
ljane, Ul. Gradnikove brigade 11, ki ga je
zastopal direktor Jože Ločnikar, dipl. ing.,
za nepremičnino parc. št. 370/15, vpisano
v vl. št. 740, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremični, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2008
Dn 524/2008
Os-5487/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žibert Viktorja, Novakova ulica 1,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 19 v prvem nadstropju, na
naslovu Novakova ulica 1, Ljubljana, z identifikatorjem št. 19.E, podvložek št. 4134/19,
k.o. Bežigrad, dne 17. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 524/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 1190 z dne 7. 1.
1971, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Obnova Ljubljana, Titova 39
in kupcem Karlom Gnidica, Drenikova 17,
Ljubljana, za enosobno stanovanje v izmeri
43,38 m2, št. 19, v prvem nadstropju stanovanjskega objekta A9 – Novakova ulica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
de 3. 6. 2008
Dn 25530/2004
Os-5488/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pšeničnij Antona, Fabianijeva 13, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 35 v tretjem nadstropju, na
naslovu Fabianijeva 13, Ljubljana, z identifikatorjem št. 113.E, podvložek št. 2946/43,
k.o. Bežigrad, dne 14. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 25530/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 8. 11.
1991, sklenjene med prodajalko Tovarno kovinske galanterije p.o. Slovenčeva 15, Ljub
ljana in kupcem Antonom Pšeničnijem, Fabianijeva 13, Ljubljana, za stanovanje št. 35,
v tretjem nadstropju stanovanjske hiše Fabianijeva 13, Ljubljana, v izmeri 67,85 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2008
Dn 5868/2004
Os-5524/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Rihtar Matjaža, Mariborska 139, Celje, ki ga zastopa odv. Andrej Rauter, Nazorjeva 12, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 26.E, podvl. št. 1471/26,
k.o. Brinje I, dne 5. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 5868/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 1. 1968,
sklenjene med Skladom za zidanje hiš Občine Ljubljana Bežigrad (kot prodajalcem)
ter Tatjano Vrhovec in Markom Vrhovcem
(kot kupcema).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 2431/2005
Os-5525/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Uršule Müller Lukič,
Rožna dolina, Cesta V/30a, Ljubljana, ki jo
zastopa Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 10.E, podvl.
št. 1506/10, k.o. Moste, dne 5. 6. 2008, pod
opr. št. Dn 2431/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. MS 4/5 857/81
z dne 7. 4. 1982, sklenjene med Zavodom
za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring
Ljubljana (kot prodajalcem) in Uršulo Müller-Lukič (kot kupovalko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 19729/2004
Os-5527/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Čelešnik Božidarja,
Gradišče nad Pijavo Gorico 157, Škofljica,
ki ga zastopa Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino z identifikatorjem 21.E, podvl.
št. 1485/21, k.o. Moste, dne 5. 6. 2008, pod
opr. št. Dn 19729/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe z dne 19. 8. 1980,
sklenjene med Staninvest Ljubljana TOZD
Inženiring (kot prodajalcem) ter Veljkom Iličem in Dragico Korošec Ilič (kot kupcema),

za nepremičnino z identifikatorjem 21.E,
podvl. št. 1485/21, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne.5. 6. 2008
Dn 10778/2008
Os-5569/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Stanislave Menard,
Ulica bratov Učakar 128, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z ident. št. 12.E, vpisano v podvl. št.
4287/12, k.o. Zgornja Šiška, dne 7. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 10778/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 11. 11. 1980, ki
sta jo sklenila SGP Zidar Kočevje, Trg zbora odposlancev 56, ki ga je zastopal Standard-Invest, n.sol.o., Ljubljana, Celovška
cesta 89, po glavnem direktorju Kos Borutu,
dipl. inž., kot prodajalcem in Stoiljkovič Olgo,
roj. 16. 2. 1919, Ulica bratov Učakar 66,
Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 12,
v 1. nadstropju vzhod, v stopnišču I-5 stanovanjskega objekta I 5-6, ki stoji na zemljišču
parc. št. 2219/9, k.o. Zgornja Šiška,
– kupne pogodbe z dne 7. 5. 1984, ki
sta jo sklenila Stoiljkovič Olga, roj. 16. 2.
1919, stanujoča Ulica bratov Učakar 128,
Ljubljana, kot prodajalka in Urevc Nada,
roj. 26. 4. 1929 ter mladoletna Urevc Nives
roj. 1. 7. 1969, ki jo zastopa mati Urevc
Nada, obe stanujoči na Ljubljanski cesti 20,
Bled, kot kupovalki, za enosobno stanovanje v Ljubljani, Ulica bratov Učakar 128,
številka 12 v 1. nadstropju, v smeri vzhod,
v stopnišču I-5 stanovanjskega objekta, ki
stoji na zemljišču parc. št. 2219/9, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008
Dn 27550/2004
Os-5576/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Rajačič Lidije, Cesta
24. junija 76, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident.
št. 18.E, vpisani v podvl. št. 2492/18,
k.o. Črnuče, dne 5. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 27550/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 2097/92 z dne 10. 2. 1992, sklenjene
med Mestom Ljubljana (kot prodajalcem) in
Vido Ivanović (kot kupovalko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost

Št.

73 / 18. 7. 2008 /

Stran

2605

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 22424/2004
Os-5579/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Draginje Lazić, Fabianijeva ulica 11, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 26.E, vpisani v podvl.
št. 2946, k.o. Bežigrad, dne 15. 5. 2008, pod
opr. št. Dn 22424/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe neznanega datuma, ki je
bila sklenjena med Občino Ljubljana Bežigrad in Pletenina p.p. v stečaju, Ljubljana,
Zaloška 14, za stanovanje v stanovanjski
hiši Fabijanijeva 11, Ljubljana, stanovanje
št. IV, nadstropje IV.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 27097/2004
Os-5580/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Tasevski Milana, Rusjanov trg 3, Ljubljana, ki ga zastopa Otium,
d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremični, vpisani v podvl. št. 2039/355, k.o. Slape, dne
5. 6. 2008, pod opr. št. Dn 27097/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine prodajne pogodbe
št. 011288/87 z dne 10. 7. 1987, sklenjene
med Gradbenim industrijskim podjetjem Pionir Novo mesto (kot prodajalcem) in Janezom Zupanom (kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 13479/2006
Os-5583/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Petara Duspara, Litostrojska 26, 1000 Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini parc. št.
184/24, v vl. št. 2506, k.o. Zgornja Šiška,
dne 15. 5. 2008, pod opr. št. Dn 13479/2006,
izdalo sklep o začetku postopka o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 23. 4.
1990, ki sta jo sklenila Jože Škulj, roj. 23. 3.
1935, stanujoč Rašica 82, 1315 Vel. Lašče,
kot prodajalec in Petar Duspara, rojen 8. 7.
1934, stanujoč Djakovičeva 26, Ljubljana,
kot kupec, za garažo v izmeri 16 m2, na lo-
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kaciji Ljubljana, Djakovičeva cesta, vpisana
v vl. št. 2506.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 20293/2007
Os-5585/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Perdan Mojce, Pokljukarjeva 49, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Judita Učakar Rženičnik, Steletova
cesta 8a, Kamnik, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 4.E, vpisani v podvl. št. 4603/4, k.o. Kašelj, dne
7. 5. 2008, pod opr. št. Dn 20293/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
stanovanja št. 150/91 z dne 7. 11. 1991, ki
sta jo sklenila Občina Ljubljana Moste – Polje, Ljubljana, Proletarska cesta 1, ki jo je
zastopal predsednik Izvršnega sveta Brane
Matjašec, dipl. oec. (kot prodajalec) in Kržin – Peršič Mojca, Agrokombinatska 13/b,
Ljubljana (kot kupovalka), za stanovanje št.
4. v pritličju stanovanjskega objekta Agrokombinatska 13b, Ljubljana, ki je zgrajen na
zemljišču parc. št. 382, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 28435/2004
Os-5586/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Lenščak Matejke, Kamnogoriška 49, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident.
št. 107.E, vpisani v podvl. št. 2780/107,
k.o. Dravlje, dne 5. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 28435/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 75-5216/DG z dne
12. 5. 1975, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Pionir Novo mesto (kot prodajalcem) in Matejo Lenščak Boljkovac ter
Slobodanom Boljkovcem (kot kupcema),
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe
št. 75-5216/DG z dne 12. 5. 1975, sklenjene
med SGP Pionir Novo mesto (kot prodajalcem) in Matejo Lenščak Boljkovac ter Slobodanom Boljkovcem (kot kupcema),
– pogodbe o II. spremembi kupne pogodbe št. 75-52-5216/DG z dne 12. 5. 1975,
sklenjene med SGP Pionir Novo mesto (kot
podajalcem) in Matejo Lenščak Boljkovac ter
Slobodanom Boljkovcem (kot kupcema),
– pogodbe o razdelitvi skupnega premoženja z dne 24. 10. 1977, sklenjene med
Matejo Lenščak-Boljkovac ter Slobodanom
Boljkovcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 24904/2005
Os-5587/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Urške Hočevar, Dunajska 113, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini z ident. št.
18.E, vpisani v vl. št. 3710/36, k.o. Bežigrad,
dne 7. 4. 2008, pod opr. št. Dn 24904/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 117/91 z dne
15. 1. 1991 in aneksa št. 1/91 z dne 24. 1.
1991, k prodajni pogodbi št. 117/91 z dne
15. 1. 1991, sklenjene med Imos, Združena industrijska gradbena podjetja d.d. Ljub
ljana, kot prodajalcem in Starčič Weingerl
Jožetom ter Weingerl Starčič Lidijo, kot kupcema,
– menjalne pogodbe, sklenjene dne
15. 4. 1992, med Krko, tovarno zdravil p.o.
in Starčič Jožetom, Weingerl Starčič Lidijo
ter Razmovski Aleksandrom.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 19681/2004
Os-5588/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Jova Basare, Na Korošci 2, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o.,
Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje, za katero sta
bili s potrdilom GURS določeni identifikacijska številka stavbe 01494 in identifikacijska številka dela stavbe 01494/001 ter
ugotovljena površina slednjega 48,30 m2,
na naslovu Na Korošci 2, Ljubljana, vpisani
v podvl. št. 3063/1, k.o. Dravlje, dne 21. 4.
2008, pod opr. št. Dn 19681/2004, izdalo skep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– soinvestitorke pogodbe št. 13/82 z dne
27. 12. 1982, ki sta jo sklenila Giposs Inženiring, TOZD Inženiring, Ljubljana, Dvoržakova 5, ki ga je zastopal direktor TOZD Miha
Prihoda, kot investitor in Emina Ajdinovič,
Celovška 163, Ljubljana, kot soinvestitorka,
za stanovanje, za katero sta bili s potrdilom GURS določeni identfikacijska številka
stavbe 01494 in identifikacijska številka dela
stavbe 01494/001 ter ugotovljena površina
slednjega 48,30 m2, na naslovu Na Korošci
2, Ljubljana, vpisano v podvložek št. 3063/1,
katastrska občina Dravlje;
– dodatka št. 1 k soinvestitorski pogodbi št. 13/82 z dne 27. 12. 1982, ki so ga
dne 29. 11. 1984 sklenili Giposs Inženiring,
TOZD Inženiring, Ljubljana, Dvoržakova
5, ki ga je zastopal direktor TOZD Miha
Prihoda, kot investitor in Emina Ajdinovič,

Celovška 163, Ljubljana, kot soinvestitorka,
za stanovanje, za katero sta bili s potrdilom GURS določeni identifikacijska številka
stavbe 01494 in identifikacijska številka dela
stavbe 01494/001 ter ugotovljena površina
slednjega 48,30 m2, na naslovu Na Korošici
2, Ljubljana, vpisano v podvložek št. 3063/1,
katastrska občina Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008
Dn 19138/2004
Os-5590/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Branka Simića, Preglov trg 7, Ljubljana, ki ga zastopa Otium
d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 5 v 2. etaži, na naslovu Preglov trg 7,
Ljubljana, z ident. št. 159.E, vpisani v podvl.
št. 2060/159, k.o. Slape, dne 17. 4. 2008,
pod opr. št. Dn 19138/2004, izdalo sklep
o zaključku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, soinvestitorske pogodbe št.
MS 4/5-417/83 z dne 24. 11. 1983, ki sta jo
sklenila Zavod za izgradnjo Ljubljane, TOZD
Inženiring, Kersnikova 10, Ljubljana, ki ga
zastopa glavni direktor TOZD Slavko Bajt,
kot investitor ter Branko Simič in Ljubica
(Vujovič) Simič, oba stanujoča Majaronova
10, Ljubljana, kot soinvestitorja, za stanovanje številka 5 v 2. etaži, na naslovu Preglov
trg 7, Ljubljana, z identifikatorjem 159.E,
vpisano v podvložek št. 2060/159, katastrska občina Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008
Dn 12751/2004
Os-5591/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Beganivić Rahmana
in Beganivić Fadile, oba Jakčeva 38, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 00392/018, vpisani
v podvl. št. 1309/1, k.o. Štepanja vas, dne
15. 5. 2008, pod opr. št. Dn 12751/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega datuma, ki je bila sklenjena med
zemljiškoknjižnim lastnikom Imos, projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in
gradnje d.d., Ljubljana, Dunajska 56, 1000
Ljubljana, kot odsvojiteljem in DO Emono
Merkur TOZD Maksimarket, Ljubljana, Trg
revolucije 1, Ljubljana, kot pridobiteljem, in
sicer za enosobno stanovanje v bloku Vlahovičeva 38, Ljubljana, v izmeri 37 m2, številka stanovanja 19, III. nadstropje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 18859/2004
Os-5635/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marjane Petek, Železniška 10, Lesce, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št 47 v 4.
nadstropju, s shrambo, na naslovu Celovška
103, Ljubljana, z ident. št. 105.E in 106.E,
vpisano v vl. št. 3937/59, k.o. Zgornja Šiška,
dne 17. 4. 2008, pod opr. št. Dn 18859/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 15. 9. 1977, ki sta jo sklenila Anton
Virag, Celovška 103, Ljubljana, kot prodajalec in Marjana Petek, Železniška 10, Lesce,
kot kupovalka, za nepremičnino, stanovanje
št. 47 v 4. nadstropju, s shrambo, na naslovu
Celovška 103, Ljubljana, z identifikatorjema
105.E, vpisano v vložku št. 3937/59, katastrska občina Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 19679/2004
Os-5638/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Aleša Lovšina, Na Korošci 2, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o.,
Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za stanovanje, za katero sta
bili s potrdilom GURS določeni identifikacijska številka stavbe 01494 in identifikacijska številka dela stavbe 01494/065 ter
ugotovljena površina slednjega 72,78 m2,
na naslovu Na Korošci 2, Ljubljana, vpisani
v podvl. št. 3063/1, k.o. Dravlje, dne 21. 4.
2008, pod opr. št. Dn 19679/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. 19/82
z dne 21. 12. 1982, ki sta jo sklenili Giposs Inženiring, TOZD inženiring, Ljub
ljana, Dvoržakova 5, ki ga je zastopal direktor TOZD Miha Prihoda, kot investitor
ter Zvonko in Zlatka Mitrovič, oba stanujoča
Pod hribom 36, Ljubljana, kot soinvestitorja,
za stanovanje, za katero sta bili z odločbo GURS določeni identifikacijska številka
stavbe 01494 in identifikacijska številka dela
stavbe 01494/065 ter ugotovljena površina
slednjega 72,78 m2, na naslovu Na Korošci
2, Ljubljana, vpisano v podvložek št. 3063/1,
katastrska občina Dravlje;
– dodatka št. 1 k soinvestitorski pogodbi št. 19/82 z dne 21. 12. 1982, ki so ga
dne 29. 11. 1984 sklenili Giposs Inženiring,
TOZD Inženiring, Ljubljana, Dvoržakova 5, ki
ga je zastopal direktor TOZD Miha Prihoda,
kot investitor ter Zvonko in Zlatka Mitrovič,
oba stanujoča Pod hribom 36, Ljubljana, kot

soinvestitorja, za stanovanje, za katero sta
bili z odločbo GURS določeni identifikacijska
številka stavbe 01494 in identifikacijska številka dela stavbe 01494/065 ter ugotovljena
površina slednjega 72,78 m2, na naslovu Na
Korošci 2, Ljubljana, vpisano v podvložek št.
3063/1, katastrska občina Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008
Dn 19059/2004
Os-5640/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Romana Končarja, Igriška 8, Ljubljana, ki ga zastopa Miro Košak,
notar v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 188/32, k.o. Gradišče I,
dne 17. 4. 2008, pod opr. št. Dn 19059/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 41/84
o skupni graditvi stanovanjsko-poslovnega
objekta C01-8 ob Igriški ulici, v soseski Ferantov vrt v Ljubljani z dne 14. 4. 1984, ki
sta jo sklenila Jugoagent – jugoslovanska
pomorska agencija, Beograd – Bulevar Lenina 165, ki ga je zastopal generalni direktor Đorđe Laloševič, kot soinvestitor in SGP
SCT, n.sol.o. Ljubljana, Titova 38, ki ga je zastopal glavni direktor Ivan Zidar, kot izvajalec,
za stanovanje številka 1 v 1. nadstropju, na
naslovu Igriška 8, Ljubljana, z identifikatorjem
6.E, vpisano v podvložek št. 188/32, katastrska občina Gradišče I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 27371/2004
Os-5641/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Košenin Aleša, Vojkova
cesta 73, Ljubljana, ki ga zastopa Otium,
d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1736-01031-123, stoječi na parc.
št. 480/4, k.o. Brinje 1, dne 5. 6. 2008, pod
opr. št. Dn 27371/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 12. 12.
1991, sklenjene med Ljubljansko banko d.d.
(kot prodajalcem) ter Alešem Košenino in
Aleksandro Košenino (kot kupcema).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
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Dn 28567/2004
Os-5642/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Blagus Frančiške,
Beblerjev trg 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičninah z ident. št.
33.E in 34.E, vpisanih v podvl. št. 363/18,
k.o. Nove Jarše, dne 5. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 28567/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 451/1-06/92
z dne 16. 3. 1992, sklenjene med Železniškim gospodarstvom Ljubljana (kot prodajalcem) ter Katarino Kren in Karlom Krenom
(kot kupcema).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 13968/2005
Os-5643/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mandič Boška, Clevelandska 43, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 171.E, podvl. št. 2895/147,
k.o. Dravlje, dne 7. 5. 2008, pod opr. št.
Dn 13968/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 4/84 sklenjene med Giposs Inženiring, TOZD Inženiring in Kemično čistilnico Bistra, Škofja Loka, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 171.E in je
vpisana v podvl. št. 2895/147, k.o. Dravlje,
datum pogodbe 25. 1. 1984,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Bistra Kemična čistilnica in pralnica, d.d.
Škofja Loka in Zaletelj Natašo, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 171.E in je
vpisana v podvl. št. 2895/147, k.o. Dravlje,
datum pogodbe 7. 7. 1997.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 18452/2004
Os-5644/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stojana Žitka, Trebinjska 15, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetniška pisarna Kotlušek & Pavšič, odvetniki v Ljubljani, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje številka 14 v 2.
nadstropju, s shrambo, na naslovu Trebinjska 15, Ljubljana, z ident. št. 114.E, vpisane v podvl. št. 1587/39, k.o. Brinje I, dne
17. 4. 2008, pod opr. št. Dn 18452/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. BS-3432/76 z dne 9. 12. 1976,
ki so jo sklenili Združena gradbena podjetja Giposs, Dvoržakova 5, Ljubljana, ki ga
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zastopa Staninvest Ljubljana, Kersnikova
6/IV, Ljubljana, ki ga zastopa glavni direktor Slavko Matičič, kot prodajalec in Anica
Gramc, Adamičeva 4, Ljubljana, kot kupec,
za stanovanje številka 14 v 2. nadstropju,
s shrambo, na naslovu Trebinjska ulica 15,
Ljubljana, z identifikatorjem 114.E, vpisano
v podvložek št. 1587/39, katastrska občina
Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ljubljana, ki ga je zastopal direktor Dušan
Miladinovič, kot kupcem, katere predmet je
odprodaja nepremičnine – stanovanja v I.
nadstropju, enota B 14 v izmeri 32,70 m2,
v enoti Encijan, sedaj na parc. št. 158/26
– stanovanjska stavba 322 m2, vpisani pri
vl. št. 1205, k.o. Bohinjska Bistrica in parc.
št. 158/25, dvorišče 344 m2, vpisani pri vl. št.
1027, k.o. Bohinjska Bistrica.
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 12. 6. 2008

Dn 5879/2007
Os-5267/08
Na predlog predlagatelja Vladimirja Karoly, Cvetkova ulica 34, Murska Sobota, za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v skladu s 234. členom Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) in vknjižbo pridobitve lastninske
pravice, je dne 5. 5. 2008 Okrajno sodišče
v Murski Soboti izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 22. 12. 2006,
ki je bila sklenjena med Raiffeisen Leasing
trgovina in leasing d.o.o., Tivolska cesta
30, Ljubljana, ki ga zastopata direktor Borut
Božič in zastopnik Franci Veber ter Karoly
Vladimirjem Cvetkova ulica 34, Murska Sobota, v zvezi z nakupom nepremičnin parc.
št. 1482/4, 1482/7, 1482/6 in 1482/5, pripisanih k vl. št. 4031, k.o. Murska Sobota, pri
nepremični 2.E, vpisani v vl. št. 4246, k.o.
Murska Sobota, 3.E vpisani v vl. št. 4246/3,
k.o. Murska Sobota, 4.E vpisani v vl. št.
4246/4, k.o. Murska Sobota, 5.E vpisani v vl.
št. 4246/5, k.o. Murska Sobota, 6.E vpisani
v vl. št. 4246/6, k.o. Murska Sobota, 7.E
vpisani v vl. št. 4246/7, k.o. Murska Sobota
in 8.E vpisani v vl. št. 4246/8, k.o. Murska
Sobota.
Pozivajo se imetniki pravic, da v skladu
s četrto točko 237. člena Zakona o zemljiški
knjigi (ZZK-1) v dveh mesecih od objave
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini te listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist Vladimirja Karoly, Cvetkova ulica 34,
Murska Sobota.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 5. 2008

Dn 1296/2007
Os-5673/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Jovičić Zorana, Tomšičeva 43, Slovenj
Gradec, ki ga zastopa Alenka Vaupot, Maistrova 11, Slovenj Gradec, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini ident. št.
26.E (850-1234-26), vpisani v zk. podvl. št.
1528/26, k.o. Slovenj Gradec, etažni enoti
26, dvosobnem stanovanju št. 26 v izmeri
51,97 m2, v IV. nadstropju stavbe na Tomšičevi ul. 43, v Slovenj Gradcu, izdalo sklep
Dn št. 1296/2007 z dne 20. 5. 2008, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. SZ-04/93 Pi
z dne 17. 9. 1993, sklenjene po določbah
Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91)
med prodajalcem Tovarno meril – Poslovni
inženiring, d.o.o., Slovenj Gradec ter kupovalko Danijelo Tomis Obrul, Tomšičeva 43,
Slovenj Gradec, za 1/2 zgoraj navedene
nepremičnine.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Jovičić Zorana in udeleženke
Slatinek Saše, oba Tomšičeva 43, 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 pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 6. 2008

Dn 1678/2008
Os-5675/08
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja Prod d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji, Dunajska 160, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdravko Rus iz Radovljice, glede
nepremičnine parc. št. 158/26, vpisane pri
vl. št. 1205, k.o. Bohinjska Bistrica in nepremičnine parc. št. 158/25, vpisane pri vl.
št. 1027, k.o. Bohinjska Bistrica, s sklepom
Dn št. 1678/2008 z dne 28. 5. 2008, začel
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine z vsebino, kot izhaja iz pogodbe št.
17, o kupoprodaji stanovanja z dne 29. 8.
1984, sklenjene med Planum investicijski
razvojni center TOZD Inženiring Radovljica, Gorenjska cesta 26, ki ga je zastopal
direktor Jože Mikeš, po pooblastilu Gradbenega podjetja Bohinj, kot prodajalcem in
Unis TOS – Transportna oprema, Savlje 89,

Dn 4899/2005
Os-5674/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
je po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na
predlog Mestne občine Slovenj Gradec,
Šolska ul. 5, Slovenj Gradec, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe
lastninske pravice pri nepremičnini ident. št.
5.E (850-1198-005), vpisani v z.k. podvl.
št. 1667/17, k.o. Slovenj Gradec, (prej pod
E 9/B 17, k.o. Slovenj Gradec) – stanovanje
št. 3 v izmeri 77,58 m2, v stanovanjski stavbi
Tomšičeva ulic 15, v Slovenj Gradcu, izdalo
sklep Dn št. 4899/2005 z dne 16. 5. 2008,
s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 8/92 z dne
3. 2. 1992, sklenjene po določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) med
prodajalcem Fecro, Tovarna opreme p.o. –

v stečaju in kupcem Srečkom Hribernikom,
Tomšičeva 15, Slovenj Gradec.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Mestne občine Slovenj Gradec,
Šolska ul. 5, 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 12. 6. 2008
Dn 1646/2006
Os-5837/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Škurnik Benjamina in Škurnik Anice, oba
Prisoja 5, Radlje ob Dravi, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini ident. št.
12.E (804-940-012), vpisani v z.k. podvl. št.
835/12, k.o. Radlje ob Dravi – svetovanju
št. 12, v izmeri 60,65 m2, v 1. in 4. etaži
stavbe Prisoja 5, Radlje ob Dravi, izdalo
sklep Dn št. 1646/2006 z dne 23. 5. 2008,
s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, dodatka h kupoprodajni pogodbi, sklenjeni dne 18. 11. 1991, št.
1638/91, ki so ga dne 18. 12. 1991 sklenili
prodajalec Gradbeno podjetje Radlje p.o.,
Mariborska c. 40, Radlje ob Dravi ter kupca
Škurnik Benjamin in Škurnik Anica, oba Prisoja 5, Radlje ob Dravi.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljev Škurnik Benjamina in Škurnik Anice, oba Prisoja 5, Radlje ob Dravi, 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 17. 6. 2008
Dn 538/2006
Os-5839/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Jožefe Gregelj, Javornik 26, Ravne na Koroškem, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini ident. št. 7.E (882-029-007), vpisani v z.k. podvl. št. 1357/7, k.o. Ravne –
stanovanjskemu delu št. 7 v izmeri 63,40 m2,
v 4. etaži stavbe Javornik 26, Ravne na Koroškem, izdalo sklep Dn št. 538/2006 z dne
23. 5. 2008, s katerim je začelo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
120c/91 z dne 21. 10. 1993, sklenjene po
določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 18/91) med prodajalko Skupščino občine
Ravne na Koroškem ter kupcema Gregelj
Dragom in Gregelj Jožico, oba Javornik 26,
Ravne na Koroškem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Jožefe Gregelj, Javornik 26,
Ravne na Koroškem, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
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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 17. 6. 2008
Dn 2899/2005
Os-5840/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Mestne občine Slovenje Gradec, Šolska
ul. 5, Slovenj Gradec, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini, ident. št. 26.E
(850-1205-026), vpisani v z.k. podvl. št.
1674/27, k.o. Slovenj Gradec – stanovanje
št. 26 v izmeri 32,60 m2, v stavbi na Tomšičevi ulici 5 v Slovenj Gradcu, izdalo sklep
Dn št. 2899/2005 z dne 4. 6. 2008, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 01-14/76
z dne 8 .11. 1976 in dodatka k pogodbi
z dne 9. 12. 1981, sklenjenih med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Koroški
zidarji Dravograd, TOZD Graditelj Slovenj
Gradec oziroma Splošnim gradbenim podjetjem Kograd Dravograd n.sol.o. ter kupovalko Tončko Rošer, Tomšičeva ul. 5, Slovenj
Gradec,
– prodajne pogodbe z dne 4. 4. 1985,
sklenjene med prodajalko Tončko (Faniko)
Rošer, Tomšičeva 5, Slovenj Gradec in kupovalko Krasnik Sandro, Ul. Vide Jarešičeve
9, Ljubljana.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremični se zahteva se zahteva
v korist predlagateljice Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 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 vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 6. 2008
Dn 552/2006
Os-5842/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Ovnič Jožefa in Ovnič Bernarde, oba Javornik 26, Ravne na Koroškem, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe
lastninske pravice pri nepremičnini, ident.
št. 9.E (882-029-009), vpisani v z.k. podvl.
št. 1357/9, k.o. Ravne – stanovanjskem delu
št. 9 v izmeri 66,98 m2, v 4. etaži stavbe
Javornik 26, Ravne na Koroškem, izdalo
sklep Dn št. 552/2006 z dne 23. 5. 2008,
s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 157c/91 z dne 21. 10. 1993, ki
sta jo po določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) sklenila prodajalka
Skupščina občine Ravne na Koroškem ter
kupca Ovnič Jožef in Ovnič Bernarda, oba
Javornik 26, Ravne na Koroškem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljev Ovnič Jožefa in Ovnič Bernarde,
oba Javornik 26, Ravne na Koroškem, za
vsakega do 1/2.

Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od 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 17. 6. 2008
Dn 754/2006
Os-5843/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Fortek Uroša, Ob Suhi 7b, Ravne na Koroškem, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini ident. št. 9.E (882-304-9), vpisani
v z.k. podvl. št. 1404/9, k.o. Ravne – stanovanjskem delu št. 9 v izmeri 71,26 m2, v 3.
etaži stanovanjske stavbe Prežihova ulica
12, Ravne na Koroškem, izdalo sklep Dn
št. 754/2006 z dne 22. 5. 2008, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, darilne pogodbe z dne 26. 2.
1992, ki sta jo sklenila darovalka Krebs Ana,
Prežihova ulica 12, Ravne na Koroškem in
obdarjenec Krebs Vlado, Prežihova ulica 12,
Ravne na Koroškem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja Fortek Uroša, Ob Suhi 7b, Ravne
na Koroškem, do celote.
Poziva se vsi morebitni imetniki 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
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 6. 2008
Dn 3134/2007
Os-5844/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Vesen Rebernik Jamnik, Kotlje 222, Kotlje,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini, ident. št. 1.E (882-030-001), vpisani
v z.k. podvl. št. 1358/1, k.o. Ravne – stanovanjskem delu št. 1 v izmeri 59,96 m2,
v 2. etaži stavbe Javornik 27, Ravne na
Koroškem, izdalo sklep Dn št. 3134/2007
z dne 21. 5. 2008, s katerim je začelo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 353/91 z dne 21. 10. 1993,
sklenjene po določbah Stanovanjskega
zakona (Ur. l. RS, št. 18/91), med prodajalcem Stanovanjsko podjetje d.o.o., Prežihova 7, Ravne na Koroškem in kupovalko
Vesno Rebernik, Javornik 27, Ravne na
Koroškem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Vesne Rebernik Jamnik, Kotlje
222, Kotlje, 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 17. 6. 2008
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Dn 555/2006
Os-5845/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Paradiž Lukasa in Paradiž Marije, oba Javornik 25, Ravne na Koroškem, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe
lastninske pravice pri nepremičnini, ident. št.
7.E (882-028-007), vpisani v z.k. podvl. št.
1356/7, k.o. Ravne – stanovanjskem delu št.
7 v izmeri 59,84 m2, v 3. etaži stavbe Javornik 25, Ravne na Koroškem, izdalo sklep Dn
št. 555/2006 z dne 23. 5. 2008, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 654a/91 z dne 3. 8. 1994,
sklenjene po določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91), med prodajalcem
Stanovanjskim podjetjem d.o.o., Prežihova
7, Ravne na Koroškem ter kupcema Paradiž
Lukasom in Paradiž Marijo, oba Javornik 25,
Ravne na Koroškem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Paradiž Lukasa in Paradiž Marije, oba Javornik 25, 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 17. 6. 2008
Dn 5793/2007
Os-5767/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Blagoja Manovića iz Velenja, Stantetova
8, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 11/93, ki sta jo glede 59,82 m2
velikega stanovanja št. 17, nahajajočega se
v 6. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Stantetova 8, Velenje, stoječe na parc. št.
2427/4, k.o. Velenje, dne 16. 7. 1993 sklenili pogodbeni stranki Gostinstvo Paka, Rudarska 1, Velenje, zastopano po direktorju
Francu Košaku, kot lastniku in prodajalcu ter
Blagoja Manović, EMŠO 2206953102743 in
Mirjana Manović, EMŠO 0107947506217,
oba iz Velenja, Stantetova 8, kot kupca.
Nepremičnina je sedaj vpisana v zemljiško
knjigo tega sodišča v vl. št. 3188/79 – 79.E,
stanovanjska raba v velikosti 63,40 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
z osebi z imenom: Mirjana Manović, Stantetova 8, Velenje, EMŠO 0107947506217 do
1
/2 in Blagoja Manovič, Stantetova 8, Velenje, EMŠO 2206953102743 do 1/2.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe št. 11/93
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Mirjane in Blagoja Manovića.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 17. 6. 2008
Dn 3697/2007
Os-5768/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodni svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
KZ Šaleška dolina z.o.o., Metleče 7, Šo-
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štanj, ki jo zastopa odvetnica Nataša Pogorelčnik iz Velenja, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. KUP-108/82 z dne
19. 11. 1982, o prodaji poslovnega prostora v velikosti 75,39 m2, v pritličju objekta
B-12, ob Bračičevi cesti v Titovem Velenju,
ki sta jo sklenila GIP Vegrad Velenje, ki ga
je zastopal Muharem Bolić, kot prodajalec
in Đavid Muharemi, Zidanškova 2, Titovo
Velenje, kot kupec;
– darilne pogodbe z dne 5. 10. 1984,
katere predmet je poslovni prostor v sklopu objekta B-12, ob Bračičevi cesti v Titovem Velenju, v izmeri 75,39 m2, ki je bila
sklenjena med Đavidom Muharemijem,
Zidanškova 2, Titovo Velenje, kot darovlacem in Memetom Muharemijem, EMŠO
2604957500013, Zidanškova 2, Titovo Velenje, kot obdarjencem in
– kupne pogodbe z dne 6. 8. 1993,
o prodaji poslovnega prostora v izmeri
75,39 m2, v pritličju objekta na Tomšičevi 10/b v Velenju, parc. št. 1903/31, vl.
št. 2394, k.o. Velenje in ki je bila sklenjena med Memedom Muharemijem, EMŠO
2604957500013, Šalek 97, Velenje, kot
prodajalcem in Kmetijsko zadrugo Šaleška
dolina, Trg svobode 12, Šoštanj, ki jo je
zastopal direktor Marjan Jakob, dipl. inž.,
kot kupcem.
Nepremičnina, to je parc. št. 1903/32
– poslovna stavba v izmeri 125 m2, je vpisana v zemljiško knjigo tega sodišča, v vl.
št. 712, k.o. Velenje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist KZ Šaleška dolina z.o.o., Metleče
7, Šoštanj, MŠ 5025966000, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupne pogodbe št. KUP-108/82
z dne 19. 11. 1982, o prodaji poslovnega prostora, darilne pogodbe z dne 5. 10.
1984 in kupne pogodbe z dne 6. 8. 1993,
o prodaji poslovnega prostora oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist KZ Šaleška dolina z.o.o., Šoštanj.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 17. 6. 2008
Dn 552/2008
Os-4205/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Mirse Šabić, Pavšičeva ulica 18, Logatec,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, pogodbe o kupoprodaji stanovanj z dne
20. 8. 1982, sklenjene med Gradnik Logatec, podjetje za gradbene in komunalne
dejavnosti, kot prodajalcem ter Petrol DO
gostinstvo Ljubljana, TOZD Motel Lom Logatec, kot kupcem, za nepremičnino, stanovanje št. 4 v etaži št. 2 (pritličje), s shrambo
v etaži 1, v izmeri 23,356 m2, Pavšičeva ul.
18, Logatec, ki stoji na parc. št. 908/8, k.o.
Blekova vas, (ident. št. 2016-3-4).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Mirse Šabić, Pavšičeva ulica 18, Logatec, na podlagi te kupoprodajne pogodbe z dne 10. 9. 2001, sklepa
Srg 1080/89 z dne 2. 10. 1989, delnega izpiska št. R 00224/2003 z dne 20. 1. 2003 in
sklepa Srg 2003/05004 z dne 25. 7. 2003.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
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o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 21. 4. 2008

Amortizacije
N 409/2007
Os-6186/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani na predlog predlagateljice Lilijane Hočevar, Tugomerjeva 6, Ljubljana, ki jo zastopa Tita
Koder - Nikolič, odvetnica v Ljubljani, teče
postopek za razveljavitev osmih delnic izdajatelja Pharmakon d.d., in sicer delnic pod št.
02774, 02775, 02776, 02777, 02778, 02779,
02780 in 02781. Sodišče določa 60-dnevni
rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice upravičenci iz navedenih listin in
v katerem se lahko ugovarja zoper predlog
za razveljavitev. Sodišče poziva, da naj se
v istem roku listine (delnice) predložijo sodišču. Če listine v navedenem roku sodišču
ne bodo predložene, bodo razveljavljene.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 31/2006
Os-5667/08
Okrajno sodišče v Ajdovščini je po
okrajni sodnici Valentini Markič, v pravdni
zadevi tožečih strank: 1. Štefanije Močnik, Slap 67, Vipava, 2. Cirila Močnika,
Slap 67, Vipava in 3. Rosane Močnik, Bilje
188a, Renče, ki jih zastopa odv. Ivo Čibej
iz Ajdovščine, zoper tožene stranke: 1. Bernardo Nusdorfer, Slap 66, Vipava, 2. Nadjo
Nusdorfer Protič, Slap 66, Vipava, ki ju
zastopa odv. Dušan Žorž iz Ajdovščine, 3.
Iva Nusdorferja, Liminjanska c. 79, Lucija,
Portorož, sedaj Parecag 10/f, Sečovlje, ki
ga zastopa Nadja Nussdorfer, Slap 66, 4.
Filipa Nusdorferja, Rue Pount d Antolle 45,
Gilliy, Belgija in 5. Olgo Nusdorfer, Derventa, Bosna in Hercegovina, sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve obstoja potne služnosti in opustitve poseganja vanjo
(pcto. 6.259,39 EUR), po predlogu tožeče
stranke s sklepom z dne 6. 6. 2008, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, peti toženi stranki Olgi Nusdorfer, ki je neznanega
bivališča, postavilo za začasno zastopnico
odv. Vido Mali Lemut iz Ajdovščine, ki jo
bo zastopala v pravdnem postopku opr. št.
P 31/2006.
Začasna zastopnica ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonite zastopnice, vse
od dneva postavitve do takrat, ko tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 6. 6. 2008
N 18/2007
Os-5534/08
Okrajno sodišče v Cerknici je po okrajnem sodniku Tonetu Urbasu, v nepravdni
zadevi predlagatelja Kandare Janeza, Iga
vas 28, Stari trg pri Ložu, proti nasprotnim

udeležencem: 1. Ludviku Modicu, 6 Hampden st. Kalgoorlie 643 D, West Australia,
2. Belindi Antal, 1701 Rock Springs Drive,
Building No 14, Apartment 1081, Las Vegas,
Nevada 89128 (ZDA) in 3. Eldi Modic, Box
243 Dawson, Pensylvania, 15428 (ZDA),
zaradi predloga za razdružitev solastnine,
izven naroka, sklenilo:
za začasnega zastopnika 2. nasprotni
udeleženki Belindi Antal, se postavi odvetnik
Zvone Janež, Škrabčev trg 54, Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal 2. nasprotno udeleženko, dokler ne bo ona ali
njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil nasprotni udeleženki skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 6. 6. 2008
P 29/2008
Os-5668/08
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici – svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Sima Vrliniča, Bojanci
35, Vinica, ki ga zastopa pooblaščenec Luka
Jukič, odvetnik v Črnomlju, proti toženim
strankam neznanim dedičem neznanega
bivališča po umrli Mariji Vrlinič, z zadnjim
bivališčem Bojanci 37, Vinica, zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve z.k.
listine, pcto 1.300 E, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 29. 5. 2008
postavlja začasnega zastopnika neznanim
dedičem neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrli Mariji Vrlinič, z zadnjim
bivališčem Bojanci 37, Vinica.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Alojz Poljšak, Ulica Staneta Rozmana 8, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj
umrli Mariji Vrlinič, Bojanci 37, Vinica, vse
do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 29. 5. 2008
I 569/2007
Os-5761/08
Okrajno sodišče v Domžalah je po
okrajni sodnici Viti Hribar, v izvršilni zadevi upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana, proti dolžniku Jovu Zlatanoviću,
Kamniška cesta 13, Domžale, zaradi izterjave 12.276,40 EUR s pp, dne 11. 6. 2008
sklenilo:
dolžniku Jovu Zlatanoviću, nekdaj stanujočemu na naslovu Kamniška cesta 13,
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 11. 6. 2008
I 1461/2005
Os-5959/08
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d.d., Celovška 182, Ljubljana,
proti dolžniku Janezu Mlakarju zaradi izterjave 323,69 EUR s pp, dne 19. 6. 2008
sklenilo:
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dolžniku Janezu Mlakarju, nekdaj stanujočemu na naslovu Slamnikarska ulica
12, Mengeš, sedaj neznanega prebivališča,
se v tem postopku postavi začasni zastopnik, odv. Primož Kovač, Ljubljanska c. 80,
1230 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 19. 6. 2008
N 5/2008
Os-5916/08
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajni sodnici Mirjani Reberc v nepravdni
zadevi predlagatelja Mateja Tomšiča, Knežak 194d, Knežak, ki ga zastopa odvetnik
Milan Volk iz Ilirske Bistrice, zoper nasprotno udeleženko Ireno Šenkinc, 55 North Rd.
Avondale Meights, 3034 Melbourne, Avstralija, po predlogu zaradi delitve stvari v solastnini sklenilo:
nasprotni udeleženki Ireni Šenkinc, 55
North Rd. Avondale Meights, 3034 Melbourne, Avstralija se na predlog predlagatelja
postavi začasna zastopnica notarka mag.
Sonja Železnik iz Ilirske Bistrice, Bazoviška 3.
O postavitvi začasne zastopnice obvesti sodišče Center za socialno delo v Ilirski
Bistrici.
Oglas se razglasi tudi na sodni deski.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice, od dne izdaje
predmetnega sklepa, pa vse do takrat dokler predlagatelja ali nasprotna udeleženca
ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred
sodiščem oziroma dokler CSD ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 4. 6. 2008
Pl 135/2007
Os-5917/08
Okrajno sodišče v Kranju je po strokovni sodelavki Špeli Debeljak Zore (drugi odstavek 270. člena ZPP), v postopku izdaje
plačilnega naloga tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,
spor se nanaša na OE Kranj, Bleiweisova
20, Kranj, zoper toženo stranko Romana
Brdnika, bivališče neznano, zaradi plačila
552,56 EUR s pp, dne 24. 4. 2008 sklenilo:
toženi stranki Romanu Brdniku se postavi začasni zastopnik, odvetnik Brane Koželj,
Likozarjeva 13, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. 4. 2008
I 2298/2005
Os-5918/08
V izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice
Triglav d.d., Bleiweisova 20, Kranj, proti
dolžniku Bernik Boštjanu, C. 1. maja 10/a,
Kranj, ki ga zastopa odv. mag. Jocif Janez, Cesta talcev 83, Kranj, zaradi izterjave
3.755,78 EUR s pp, je sodišče postavilo dolžniku Boštjanu Berniku, Cesta 1. maja 10/a,
Kranj, začasnega zastopnika mag. Janeza
Jocifa, Cesta talcev 83, Kranj, ki ima v tem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse
do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 6. 2008

I 3644/2005
Os-4926/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v postopku
zavarovanja terjatve upnice Mestne občine
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, proti dolžniku Antonu Škerbecu, Klopčičeva ul. 2,
Ljubljana, zaradi izdaje začasne odredbe
1.688,75 EUR s pp, 19. 5. 2008 sklenilo:
dolžniku Škerbec Antonu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Mojca
Blažič, Sallaumines 3, Trbovlje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2008
VL 6184/2008
Os-5919/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Alojz
Ribič, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti
dolžnici Alojziji Kramberger, Rusjanov trg 9,
Ljubljana, zaradi izterjave 286,52 EUR s pp,
sklenilo:
dolžnici Alojziji Kramberger, Rusjanov trg
9, Ljubljana, 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 Aleš
Avbreht, Slomškova 12a, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen 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
VL 14468/2008
Os-5920/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria – dostava, ki jo zastopa Nataša Škrlj, Erjavčeva
19, Nova Gorica – dostava, proti dolžnici
Svetlani Vukić, Slavka Gruma 104, Novo
mesto – dostava, zaradi izterjave 405 EUR
s pp, sklenilo:
dolžnici Svetlani Vukić, Slavka Gruma
104, 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 začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Jasna
Simčič, Dalmatinova 1, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
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
VL 16728/2008
Os-5921/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za vrednostno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
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– dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria
– dostava, proti dolžniku Denisu Graschu,
Grintovška 11, Ljubljana – dostava, zaradi
izterjave 14.064,23 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Denisu Graschu, Grintovška 11,
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 začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Vladimir Bilić, Komenskega 4, Ljubljana.
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 22. 5. 2008
VL 16534/2008
Os-5922/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Banke Koper d.d., dvojezična
firma: Banka Koper d.d. – S.P.A., Pristaniška ulica 14, Koper – Capodistria, proti
dolžniku Tomislavu Razboršku, Prešernovo
nabrežje 18, Piran, zaradi izterjave 422,43
EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Tomislavu Razboršku, Prešernovo nabrežje 18, Piran, 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 Batinič Janja, Gregorčičeva 17, 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 20. 5. 2008
VL 18876/2008
Os-5924/08
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 Primožu Dragovanu,
Gruberjevo nabrežje 20, Ljubljana – dostava,
zaradi izterjave 623,57 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Primožu Dragovanu, Gruberjevo nabrežje 20, 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 Blatnik Ivana, Kešetovo 15, Trbovlje.
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 22. 5. 2008
VL 12041/2008
Os-6021/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
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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:
razreši se začasnega zastopnika Ivana
Čeleša iz Maribora, določenega s sklepom
z dne 7. 5. 2008.
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 Stanislav Mlakar, Zdravkova ulica 10, 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 18. 6 2008

VL 11417/2008
Os-6079/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika 2 PI, d.o.o., Komenda, Sadarjeva ulica 10, Komenda, ki ga zastopa odv.
Bojan Župevec, Hrvatski trg 3, Ljubljana,
proti dolžniku LDA d.o.o., Cesta 1. maja
41, Jesenice, zaradi izterjave 20.500 EUR
s pp, sklenilo:
dolžniku LDA d.o.o., Cesta 1. maja 41,
Jesenice, 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 Mojca
Košir, Cesta železarjev 8b, Jesenice.
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 7. 5. 2008

VL 16789/2008
Os-6062/08
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 Tatjana Jeraj, Celovška 182, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Franciju Preskarju, Tugomerjeva 16, Ljub
ljana – dostava, zaradi izterjave 1.413,47
EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Franciju Preskarju, Tugomerjeva 16, 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 začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Leon
Benigar-Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana.
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 19. 5. 2008

II P 409/98
Os-6022/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrožni
sodnici Alenki Zadravec, v pravdni zadevi
tožeče stranke Stanovanjske zadruge Maribor z.o.o., Krekova ulica 18, Maribor, ki
jo zastopa odvetnik Erik Kralj, zoper tožene stranke; 1. Liselotte Holzer, Am Ostrachdamm 7, Sontofen, Nemčija, 2. Gerhard
Holzer, Dorantorbogen 30, München, Nemčija, 3. Anette Holzer, Christoph von Gluck
Platz 23, München, Nemčija, 4. Anna Kleider, Tengestr. 8, München, Nemčija, 5. Franzel Haidmarie, Kettlerstr. 26, Ludwigshafen,
Nemčija, 6. Hans Koschier, Zwergstr. 5, Unterbiberg, Nemčija, 7. Erwin Sršen, Arja vas
86, Petrovče, 8. Ivan Korošec, Hvarska 15b,
Zagreb, Hrvaška, 9. Zoran Bortolazzi, Stančičeva 5, Zagreb, Hrvaška, 10. Nenad Bortolazzi, Kali 52, Otok Ugljan, Hrvaška, 11.
Erika Podlesek, Schreinerjev trg 9, Maribor,
12. Andrej Bohl, neznanega bivališča in 13.
Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta
1, Maribor, na podlagi določil 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP) sklenilo:
dvanajstotoženi stranki, Andreju Bohlu,
se kot začasni zastopnik postavi odvetnik
Zdravko Križman, Glavni trg 17b, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler le-ta ali njen pooblaščenec
ne bo nastopila pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2008

VL 9331/2008
Os-6063/08
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 ga zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria
– dostava, proti dolžniku Milanu Bukovcu,
Kobilje 24, Kobilje, zaradi izterjave 1.113,65
EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Milanu Bukovcu, Kobilje 24, Kobilje, 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 odv.
Gorazd Balažic, Glavna ulica 12, Lendava.
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 6. 6. 2008

P 70/08
Os-6257/08
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Alojza Armanda Pirjevca, Orlek 36, 6210 Sežana, zoper toženi
stranki: 1. Jožefa Kralja, pok. Antona, sedaj
neznanega bivališča in 2. Katarino Kralj,
roj. Svetina, sedaj neznanega bivališča,
zaradi ugotovitve priposestvovanja (pcto
1.000 EUR), po predlogu tožeče stranke
za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, toženima strankama postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Damjana Krta iz Sežane, ki bo toženi stranki: 1. Jožefa Kralja, pok. Antona, sedaj neznanega bivališča in 2. Katarino Kralj, roj.

Svetina, sedaj neznanega bivališča, v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler
toženi stranki: 1. Jožef Kralj, pok. Antona,
sedaj neznanega bivališča in 2. Katarina
Kralj, roj. Svetina, sedaj neznanega bivališča ali njun pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da jima je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 3. 7. 2008
In 174/2007
Os-27793/07
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni
zadevi upnika Denisa Varga, Šalek 91, Velenje, ki ga zastopa odvetnica Karmen Orter
Divjak iz Žalca, zoper dolžnika Andraša Varga, Šalek 91, Velenje, zaradi izterjave preživnine v višini 13.295,89 € s pp, na podlagi
prvega odstavka, 4. točke drugega odstavka
in četrtega odstavka 82. člena ZPP, v zvezi
s 15. členom ZIZ, s sklepom z dne 3. 10.
2007, dolžniku Varga Andrašu v predmetnem izvršilnem postopku postavilo začasno
zastopnico Majdo Kac, Šaleška c. 19/a, Velenje, odvetnico iz Velenja. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v tem izvršilnem
postopku vse dotlej, dokler dolžnik sam ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 3. 10. 2007

Oklici dedičem
II D 847/1997
Os-5449/08
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri
Okrajnem sodišču v Mariboru, po pokojnem
Vernerju Ussarju, roj. 5. 9. 1942, državljanu
Republike Slovenije, poročenem, nazadnje
stan. Trubarjeva ul. 9, Maribor, ki je umrl
med 10. 6. 1996 in 17. 9. 1996, je dedinja po
zapustniku tudi zap. vdova Jelica Prekajac,
roj. 25. 8. 1953. Ker imenovana na območju
Republike Slovenije nima urejenega statusa
tujca ter prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča, kakor tudi sodišču niso znani podatki o njenem naslovu v tujini, sodišče
poziva zap. vdovo Jelico Prekajac, živečo
na neznanem naslovu, da se v roku enega
leta od objave tega oklica priglasi sodišču
v zadevi pod opr. št. II D 847/97, v skladu
z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 6. 2008
II D 424/08
Os-5791/08
V zapuščinskem postopku Okrajnega sodišča v Mariboru, po pokojnem Ivanu Ekartu, umrlemu 20. 9. 2007, rojenemu 14. 12.
1952, razvezanemu, strojnemu tehniku,
državljanu Republike Slovenije, nazadnje
stanujočemu Šentilj v Slovenskih goricah,
Maistrova ulica 17, se poziva dediča Griša
Ekarta, roj. 16. 9. 1971, da priglasi svojo
pravico do zapuščine oziroma poda dedno
izjavo v zadevi po pokojnem Ivanu Ekartu
v roku enega leta, v skladu z drugim odstavkom 206. člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 6. 2008
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I D 1415/2007
Os-6115/08
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 23. 7. 2007 umrli Plohl Ani, roj.
Plohl, roj. 30. 5. 1919, samski, nazadnje stanujoča Betnavska cesta 81, Maribor.
Po doslej zbranih podatkih v spisu so pokojničini krvni sorodniki dediči drugega dednega reda. To so potomci pokojničinih umrlih
sester Plohl Marije, Plohl Julijane, poročeno
Tušek, Plohl Ivane, roj. Novak, Plohl Veronike,
poročene Kelemina in Plohl Alojzije, poročene
Smodič. Pri tem ni znano ali so in katere otroke so zapustile niti kje živijo. Znana je samo
nečakinja Cedula Mihela. Te osebe bi dedovale, če pokojnica ne bi napravila oporoke.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojni Plohl Ani, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave oklica in oklica na
sodni deski sodišča.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 6. 2008

Oklici pogrešanih
N 154/2007
Os-6187/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Rupar
Ivana, Gmajna 5, 1315 Velike Lašče, ki ga
zastopata odv. Mirjan Kuhelj in odv. Dragica
Kuhelj, oba iz Ljubljane, zoper nasprotnega
udeleženca Štefin Jožeta, roj. 5. 7. 1909,
nazadnje stan. Bohoričeva ulica 33, Ljub
ljana, zaradi razglasitve za mrtvega.
V skladu z drugim odstavkom 85. člena Zakona o nepravdnem postopku sodišče poziva pogrešanca, da se oglasi in tudi
vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to
sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
razglasilo pogrešanca za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2008
N 46/2007
Os-2103/08
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravni zadevi razglasitve pogrešanega Rav-

nik Jožeta (tudi Josipa) za mrtvega, izdaja
naslednji oklic:
poziva se Jože (tudi Josip) Ravnik, neznanega datuma rojstva in smrti, iz Velikega
Orehka 19, Novo mesto, nazadnje stanujoč
v ZDA, sedaj stanujoč neznano kje, da se
priglasi pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici
za poseben primer Majdi Ani Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v roku 3 mesecev
od dneva objave tega oklica.
Po preteku trimesečnega roka bo postopek razglasitve pogrešanega za mrtvega
zaključilo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 15. 1. 2008
N 12/2008
Os-5910/08
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru,
zaradi razglasitve pogrešanega Franca
Tavčarja, Zagrajec 29, Komen, za mrtvega.
Pogrešani Franc Tavčar je bil po podatkih iz RMK Komen, letnik 1893, stran 123,
zap. št. 72, rojen 4. 9. 1893 v Ivanjem Gradu 29, očetu Janezu in materi Leopoldi roj.
Čotar.
Po izjavah vaščanov je imenovani že
pred II. svetovno vojno odšel v Italijo in se
od tam ni več vrnil.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešanem 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
dne 16. 6. 2008
N 13/2008
Os-5911/08
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru,
zaradi razglasitve pogrešane Zore Tavčar,
Zagrajec 29, Komen, za mrtvo.
Pogrešana Zora Tavčar je bila po podatkih iz RMK Komen, letnik 1898, stran
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33, zap. št. 29, rojena 2. 4. 1898 v Ivanjem
Gradu 29, očetu Janezu in materi Leopoldi
roj. Čotar.
Po izjavah vaščanov je imenovana že
pred II. svetovno vojno odšla v Italijo in se
od tam ni več vrnila.
Zaradi opisnega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani in njenem življenju,
naj to sporočijo Okrajnem sodišču v Sežani
v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker ob sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 6. 2008
N 3/2008
Os-5537/08
Pri Okrajnem sodišču v Šentjurju je na
predlog Marije Čepin, Voduce 42, Gorica pri
Slivnici, v teku postopek o razglasitvi pogrešanega Franca Verbovška, roj. 3. 8. 1884,
nazadnje stanujočega Slivnica pri Celju 17,
Gorica pri Slivnici, za mrtvega.
Republika Slovenija, Center za socialno
delo Šentjur pri Celju, je za odločbo z dne
12. 5. 2008, št. 1221-6/2008-5, pogrešanemu Francu Verbovšku postavila skrbnika
za poseben primer, Stanislava Čepina, roj.
8. 6. 1950, stanujočega Voduce 42, Gorica
pri Slivnici.
Sodišče poziva pogrešanega, da se
oglasi, in vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po
poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 4. 6. 2008
N 14/2007
Os-5913/08
Pred tukajšnjim sodiščem teče postopek
o razglasitvi Frančiške Istenič, roj. Modic
21. 8. 1886, nazadnje stanujoče Raskovec
4, Vrhnika, za mrtvo.
Frančiško Istenič se poziva, da se v roku
treh mesecev o objave tega oklica oglasi
pri tukajšnjem sodišču, vse ostale, ki kaj
vedo o njenem življenju, pa se poziva, da
v roku treh mesecev to sporočijo sodišču.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
pogrešano Frančiško Istenič razglasilo za
mrtvo.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 18. 6. 2008
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Goltez Sašo, Kamniška cesta 6, Domžale,
zavarovalno polico, št. 4601006500, izdala
zavarovalnica KD življenje. gno-297307
Svetec Lilijana, G. Petrovci 40K, Petrovci,
zavarovalno polico, št. 50500012726, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnh-297364

Spričevala preklicujejo
Adamlje Stanislava, Sobrače 7, Ivančna
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano na
ime Omahen Stanislava. gnw-297399
Agatič Elvis, Kidričevo naselje 18,
Postojna, indeks, št. 11290095215, izdal
Šolski center Postojna – Višja strokovna
šola. gnt-297352
Bauman Nina, Zgornji plavž 13/a,
Jesenice, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Jesenice, izdano leta 2007. gnn-297383
Bojković Nebojša, Partizanska ulica 4/a,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 5. razreda OŠ
Prežihov Voranc Ljubljana. gnb-297370
Bojković Nebojša, Partizanska ulica 4/a,
Ljubljana, spričevalo od 5. do 7. zareda OŠ
Rodica – Domžale. gnz-297371
Bojković Nebojša, Partizanska ulica 4/a,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene in geodetske šole v Ljubljani.
gny-297372
Carić Katja, Kolodvorska ulica 13, Rače,
spričevalo o zaključnem izpitu in obvestilo
o uspehu pri zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole – frizer/frizerka, izdano leta
2004. gnh-297339
Curić Marko, Alexander str. 46, D-69000
Frankfurt, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske in turistične šole Izola,
izdano leta 1983. gns-297353
Černe Blaž, Karlovška cesta 022,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 2001. gnk-297361
Flisar Brigita Silvia, Černelavci, Travniška
9, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu SCTPU Murska Sobota, izdano leta
1986. gnz-297296
Galer Mateja, Sv. Jernej 27, Muta,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Slovenj Gradec, izdano leta 2003.
gnk-297386
Galer Mateja, Sv. Jernej 27, Muta,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Slovenj Gradec, izdano leta 2004.
gnj-297387
Galer Mateja, Sv. Jernej 27, Muta,
spričevalo poklicne mature Srednje
zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano
leta 2004. gni-297388
Gorjup Jasmina, Brunov drevored
11/b, Tolmin, spričevalo Zavod za tehnično
izobraževanje
–
kozmetični
tehnik,
št. 02-05-201-162, izdano leta 2005.
gni-297338

Grapkić Samir, Brezova ulica 14,
Domžale,
maturitetno
spričevalo
in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole Ljubljana. gnq-297380
Ignjatović Marjan, Teslova 1, Piran – Pirano, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Izola, izdano leta 2005. gnw-297349
Ikanović Bogdana, Vrtojbenska cesta 38,
Šempeter pri Gorici, spričevalo 4. letnika
Gimnazije Nova Gorica, izdano leta 2008.
gnp-297381
Kodrič Gašper, Šutna 1, Podbočje,
maturitetno spričevalo Tehniške gimnazije v
Krškem, izdano leta 2007. gnr-297354
Kolenović Edita, Cesta 24. junija 44,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Izoli, izdano leta 2000,
izdano na ime Pašić Edita. gnz-297346
Kranjc Albin, Ljutomerska cesta 17,
Radenci, maturitetno spričevalo in spričevalo
3. in 4. letnika Gimnazije Juša Kramarja
Murska Sobota, izdano leta 1974 in 1975.
gnb-297320
Kranjc Maja, Šentjanž 2/c, Sevnica,
spričevalo 3. letnika Srednje prometne šole
v Celju – prometni tehnik, izdano leta 1999.
gne-297392
Lozar Rok, Sadež 11, Črnomelj,
spričevalo 8. razreda OŠ Mirana Jarca v
Črnomlju – devetletke, izdano leta 2007.
gnf-297341
Marušič Aure, Masarykova cesta 026,
Ljubljana, zaključno spričevalo srednje
kovinarske in usnjarske šole Domžale,
izdano leta 1987. gnw-297374
Novak Andrej, Tropovci, Kolesarska
82, Tišina, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehnične in poklicne šole Murska
Sobota, izdano leta 1985. gnv-297400
Planinšek Nina, Ronkova ulica 6, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 2006.
gng-297390
Planinšek Nina, Ronkova ulica 6, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 2007.
gnf-297391
Planinšek Nina, Ronkova ulica 6, Slovenj
Gradec, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 2007.
gnh-297389
Radić Dražen, Ratka Djetelica 6z,
Hrvatska Kostajnica, diplomo Pedagoške
akademije, št. 7782-84 I, izdana leta 1994
– smer glasbena vzgoja. gnw-297324
Radunič Brigita, Titova 95, Jesenice,
diplomo Srednje zdravstvene šole Jesenice,
izdana leta 1980. gnb-297395
Rainer Gordana, Titova 2, Radeče,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1. do 3. letnika Rudarskega šolskega
centra Zagorje, izdano leta 1976, 1977 in
1978. gnz-297321
Rečnik Sašo, Brdinje 98, Ravne na
Koroškem, spričevalo 8. razreda OŠ Koroški
jeklarji Ravne na Koroškem, izdano leta
2008. gne-297367
Slak Majda, Zagorica pri Velikem Gabru
38, Veliki Gaber, indeks, št. 18030671,
izdala FF v Ljubljani. gnx-297323

Slobodnik Laura, Šegova 52, Novo
mesto, spričevalo 1. letnika Centra
biotehnike in turizma, izdano leta 2004.
gnr-297329
Sluga Simona, Kašova ulica 15/e,
Vojnik, diplomo izdana na Arbituri d.o.o.
Celje – komercialist, izdana leta 2004.
gny-297351
Spitzer Urška, Emonska cesta 11,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2005. gnn-297333
Štublar Darinka, Pugled 2, Semič,
spričevalo o končani OŠ Milke Šobak
Nataše Črnomelj, izdano leta 1988, izdano
na ime Jurajevčič Darinka. gnj-297312
Švegelj Žnidaršič Damjana, Valjavčeva
19, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole in gimnazija
Ljubljana, izdano leta 1995. gnp-297306
Turk Mark, Proseniško 117, Šentjur,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
strojništvo in mehaniko – smer medijski
tehnik, izdano leta 2007. gng-297340
Volaš Mladen, Miklavčičeva ulica 36,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2003 in 2004. gnv-297300

Drugo preklicujejo
Adamič Alojzij, Manče 197a, Vipava,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500007736000, izdal Cetis Celje.
gnl-297360
Bažika Karlo, Pelechova 18, Radomlje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-00620-0/01. gne-297292
Betula Metlika d.o.o., Vinogradniška
cesta 21/a, Metlika, dovoljenje za zaposlitev,
št. 0838828477, izdano na ime Šuvić
Nedžad. gnx-297302
Borenović Biljana, Golčajska 2/b,
Domžale, delovno knjižico. gnv-297375
Božič Boštjan s.p., Dolenji Suhadol 29,
Brusnice, potrdilo za voznika tujca, izdan
na ime Kopić Hamza, št. 002472/AD 48-21770/2007, izdano 20. 3. 2007 do 2. 3. 2008.
gnm-297384
Brzović Elvis, Zvornik, BiH, certifikat o
NPK, št. IZO-07-1690, izdan leta 2007, pri
Šolskem centru v Celju. gnr-297304
Cvetičanin Stevan, Krvinova 8, LjubljanaŠentvid, službeno izkaznico, št. 007327,
izdana pri Sintal Ljubljana. gnf-297316
Čergan Pal, Hrvatski trg 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21050107, izdala
FDV v Ljubljani. gne-297342
Ćirić Miliša, Kocbekova cesta 8,
Ljubečna, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500013207001, izdal Cetis Celje.
gnj-297291
Djokovič Svetlana, Prištinska 10,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdano pri Ministrstvu za šolstvo in
šport, leta 1989. gnu-297301
Djukić Zorica, Oljčna por 4, Piran –
Pirano, delovno knjižico. gnn-297358
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Elikan Slavko, Mala stara vas 14/b, Grosuplje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 26293-2920-0/02. gnd-297393
Erika trans d.o.o., Dvorje 94, Cerklje
na Gorenjskem, potrdilo za voznika Krnić
Ilijo, št. 005057/MJ28-4-1005/2006, izdano
pri OZS dne 22. 5. 2006, z veljavnostjo od
22. 5. 2006 do 20. 4. 2007. gnm-297359
Filej Miha, Kozana 115, Dobrovo v
Brdih, študentsko izkaznico, št. 3030084,
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnn-297308
Florjančič Nadja, Cankarjeva cesta 1,
Tržič, delovno knjižico. gnc-297344
Franca Fedor, Gradnikova 10, Koper
– Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-03165-0/02, ser.
št. 9584. gnd-297297
Franca Fedor, Gradnikova 10, Koper –
Capodistria, potrdilo za opravljanje z radijsko
postajo, št. 02/09-8783/99. gnc-297298
Gergar Maša, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41030192,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gng-297315
Glavič Petra, Levarjeva ulica 81,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
gradbena, geodetska in ekonomska šola v
Ljubljani. gnx-297348
Gomboc Bošković Tatjana, Gradnikove
brigade 61, Nova Gorica, delovno knjižico.
gnd-297293
Gorše Edvard s.p., Zapotok 10, Ribnica,
izvod licence za tovorno vozilo Mercedes
Benz Atego 1223, št. 005893 z reg. št. LJ
80-9VC. gnk-297336
Grahek Tina, Ulica na grad 11, Ljubljana,
delovno knjižico. gns-297378
Gun, Simon Mirkov s.p., Pristaniška ulica
43B, Koper – Capodistria, izvod licenece
skupnosti, št. 006103/019, izdana 8. 5. 2008
do 19. 1. 2012. gnj-297337
Hribernik Majda, Mariborska cesta 111,
Dravograd, delovno knjižico. gnq-297330
Hudelja Jernej, Dol. Težka voda 47a,
Novo mesto, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 3736-1-638-0/06.
gnl-297310
Ivko d.o.o., Prešernova cesta 2, Mengeš,
delovno dovoljenje, št. 99289988935, za
Elvis Varcar iz BiH, izdano 21. 11. 2006 do
20. 11. 2008. gny-297322
Jambrek Peter, Cesta v Mesre 4, Bled,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-05296-23/94. gnb-297345
Kamenšek Janko, Volčja Draga 29/a,
Volčja Draga, delovno knjižico. gnt-297327
Kastelic Maja, Prečna ulica 3, Litija,
študentsko izkaznico, št. 20200468, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnv-297325
Kašnik Janez, Mestne njive 9, Novo
mesto, izkaznico iz varstva rastlin, št. 42517,
izdala Kmetijska šola Grm Novo mesto, leta
2004. gnq-297305
Kašper Katica, Krivi vrh 3/a, Sv.
Ana v Slov. goricah, delovno knjižico.
gnu-297326

Klajnščak Ljubomir, Dergomaška ulica
77, Ljubljana, delovno knjižico. gny-297347
KO-Trans
d.o.o.,
Muretinci
46/b, Gorišnica, zvezke za CEMT dovolilnice
380/CE, št. 8002260 in 800227, izdane
31. 12. 2007. gnq-297355
Kogoj Primož, Ajba 15, Kanal, delovno
knjižico. gnx-297398
Konjar Marja, Tkalska pot 6, Kamnik,
delovno knjižico. gnz-297396
Koroša Simon, Dolga ulica 36, Moravske
Toplice, delovno knjižico, št. 67072, izdala
UE Murska Sobota. gne-297317
Krajnc Bojan, Močna 50/a, Pernica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009724000,
izdal Cetis Celje. gnu-297401
Krmelj Janez, Sv. Andrej 22, Škofja Loka,
delovno knjižico. gnc-297394
Kupola d.o.o., Litostrojska cesta
44 d, Ljubljana, dovoljenje za zaposlitev,
št. 04244217674, izdano na ime Dedić Ibro.
gns-297328
Letič Jasna, Palmejeva ulica 32,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-297334
Ljevaković Sabahudin, Primorska 7,
Šoštanj, potrdilo o preverjanju NPK za
zidarja, izdano pri Šolskem centru v Celju,
leta 2008. gno-297382
Markovič Monika, Cezanjevci 27,
Ljutomer, delovno knjižico, reg. št. 12712002,
št. A 523498. gng-297365
Marn Jaka, Reteče 35, Gorenja vas,
potrdilo o opravljenem preizkusu strokovnih
znanj s področja trženja investicijskih
skladov in prodaje inv. kuponov oziroma
delnic investicijkih skladov, št. 1550, izdano
7. 4. 2005. gnr-297379
Miševski Daniel, Ob suhi 10, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico. gnc-297294
Morovec Tina, Ivana Suliča 12/a, Šempeter pri Gorici, delovno knjižico. gny-297397
Noč Brigita, Ulica 11. novembra 23,
Leskovec pri Krškem, študentsko izkaznico,
št. 21070588, izdana pri Fakulteti za
družbene vede v Ljubljani. gnd-297368
Nuhić Mirzet, Kašeljska cesta 97b,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
04244220547. gnd-297343
Osmanovič Ibrahim, Zvornik, BiH,
certifikat o NPK, št. IZO-07-1689, izdan leta
2007. gns-297303
Pan Sai, Vrh pri Višnji Gori 30, Ivančna
Gorica, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani.
gnf-297366
Pavčič Roman, Studenec 12/b, Nova
vas, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500003246000, izdal Cetis Celje.
gnp-297331
Polič Žiga, Videm 53, Dol pri Ljubljani,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-02881-9/03, ser. št. 12932.
gni-297363
Remškar
Aleš,
Marija
Gradec
3/a, Laško, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500012872000, izdana pri Cetis Celje.
gnt-297402
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Strahovnik Luka, Pacug 15, Portorož
– Portorose, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-03862-0/04, ser.
št. 17252. gnj-297362
Ščukovt Samo, Maroltova ulica 14,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc-297369
Šenveter Janez, Ulica Jožeta Štanteta
14, Miklavž na Dravskem polju, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-01983-0/03, ser. št. 12173.
gnu-297376
Šenveter Janez, Ulica Jožeta Štanteta
14, Miklavž na Dravskem polju, potrdilo
za upravljanje z VHf radijsko postajo,
št. 26291-00670/04 z dne 8. 6. 2004.
gnt-297377
Šimičić Rupert Vesna, Levja ulica
10, Koper – Capodistria, dovolilnico za
parkiranje, št. 10154. gnw-297299
Škerget Mitja s.p. – Prevozi, Prešernova
4, Radenci, izvod licence skupnosti za
vozila MS R2 021, št. 006611/015 in MSH9
110, št. 006611/001, izdana 7. 9. 2007, z
veljavnostjo do 24. 10. 2012. gnp-297356
Šopar Dejan, Korčetova 3, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 3736-1-00799-0/08, izdano 13. 4. 2008,
pod št. 4233. gnc-297319
Štebe Luka, Ulica Kamniškega bataljona 6,
Trzin, delovno knjižico. gnm-297309
Tešanović Goran, Čečovje 4, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico. gnb-297295
Tominc Franc, Stara cesta 40, Horjul,
delovno knjižico. gno-297332
Unuk Franc s.p., Podova 63, Rače,
potrdilo za voznika Tica Zorana, št.
008762/BGD74-5-833/2008, izdan 30. 1.
2008, z veljavnostjo do 30. 6. 2008.
gni-297313
VABI-SCO International z.o.o., Zaloška
145, Ljubljana, licenco za tovorno vozilo z
reg. št. LJ Y6 – 88A. gnl-297335
Valh Ernest, Čolnikov trg 16, Benedikt,
delovno knjižico. gnd-297318
Veber Gregor, Ulica OF 17, Trebnje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02-13-7654/00-99. gnk-297311
Virant Jože s.p., Kozarišče 3, Stari trg pri
Ložu, potrdilo za voznika Štimac Zdravka,
št. 000275 MJ 14-2-4859/2007, izdan
6. 7. 2007 in je veljaven do 13. 11. 2007.
gns-297403
Zajc Gregor, Ledarska ulica 17, Ljubljana,
delovno knjižico. gnv-297350
Zrakić Milan s.p., Slavka Gruma 48,
Novo mesto, potrdilo za voznika Jakovljević
Dragomira, št. 000858/KN48-3-2629/2005,
izdano 11. 4. 2005, z veljavnostjo od 11. 1.
2005 do 9. 3. 2006. gnl-297385
Zyablitseva Nataliya, Litijska cesta
100, Ljubljana, dovoljenje za delo,
št. 99289969591 z dne 14. 1. 2006.
gnx-297373
Žgur Neva, Križ 214, Sežana, delovno
knjižico, reg. št. 1062721, ser. št. A 529567.
gno-297357
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2566

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

2567
2568
2568

Zavarovanja terjatev

2591

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

2593
2593
2595
2596
2610
2610
2612
2613

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2614
2614
2614
2614
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