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Javni razpisi
Št. 430-16/2008

Ob-7049/08
Preklic

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) je dne 3. 12.
2007 v Uradnem listu RS, št. 110 objavil javni
razpis programa izvajanja šolanja psov vodičev slepih zavarovanih oseb št. 430-20/07,
Ob-32956/07, ki ga preklicuje.
Na podlagi 64. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 UPB3,
91/07, 76/08, v nadaljevanju ZZVZZ), Zakona o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 114/06, 63/07, 71/08, v
nadaljevanju ZUTPG) in določil 94. člena
Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03, 35/03, 78/03,
84/04, 44/05, 86/06, 90/06, 64/07, 33/08,
71/08, v nadaljevanju Pravila), objavlja Zavod v tem Uradnem listu RS javni razpis programa izvajanja šolanja psov vodičev slepih
zavarovanih oseb. Ponovni javni razpis se
izvede zaradi spremenjenih pogojev v razpisni dokumentaciji.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 110-18/2008-70

Ob-7006/08

Obvestilo
Na podlagi navedbe 7. točke javnega
razpisa za dodelitev finančnih sredstev za
pospeševanje in spodbujanje samozaposlovanja v Občini Postojna v letu 2008, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 41 z dne
25. 4. 2008, Ob-3979/08, objavlja Občina
Postojna zaključek javnega razpisa zaradi
porabe vseh razpisnih sredstev.
Občina Postojna
Ob-7024/08
Sprememba
Na podlagi 29. člena Ustanovitvenega
akta Ekološkega sklada Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 85/04 in 55/06) in prvega
odstavka 6. člena Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju
varstva okolja (Uradni list RS, št. 117/05)
Ekološki sklad Republike Slovenije, javni
sklad, objavlja spremembo Javnega razpisa za kreditiranje okoljskih naložb občanov,
prizadetih v neurju z viharnim vetrom in točo
dne 13. in 14. julija 2008 390B08B.
Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov, prizadetih v neurju z viharnim

vetrom in točo dne 13. in 14. julija 2008
390B08B (Uradni list RS, št. 79/08), se spremeni tako, da se vključijo sledeče spremembe besedila:
Naslov razpisa se glasi:
»Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov, prizadetih v neurju z viharnim
vetrom in točo dne 13. in 14. julija ter 8. in
15. avgusta 2008 390B08B«.
Besedilo prvega odstavka 1. točke Predmet razpisa se spremeni tako, da se glasi:
»Predmet razpisa je ugodno kreditiranje občanov, ki imajo stalno prebivališče na območjih, ki so bila prizadeta v neurju dne 13.
in 14. julija ter 8. in 15. avgusta 2008, za
naložbe v stanovanjske objekte, ki so bili zaradi neurja z viharjem in točo poškodovani,
in sicer za naslednji namen:«
V 3.c točki Višina kredita se besedilo druge alineje spremeni tako, da se glasi: »trikratnika višine nastale škode na ustreznih
delih stanovanjskega objekta, kot izhaja iz
Ocene delne škode na stavbah, povzročene
po naravni nesreči (Obr. 4)«:
V 3.e točki Finančni pogoji kreditiranja se
najnižji znesek kredita 2.000,00 EUR nadomesti z zneskom »1.500,00 EUR«.
V prvem odstavku točke 5. Rok in način
prijave se datum »30. 9. 2008« nadomesti z
datumom »31. 10. 2008«.
Ekološki sklad
Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 01442-1/2008/05

Ob-7039/08

Sprememba
Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-2,
114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr. in št. 41/07
– popr.) 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah
na področju socialnega varstva (Uradni list
RS, št. 72/04) ter v skladu s sklepom ministrice za delo, družino in socialne zadeve
št. 01442-1/2008/01 z dne 26. 5. 2008 objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve spremembe javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše.
1. V javnem razpisu za podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše (Uradni list RS,
št. 53/08) se v 14. podtočki 12. točke datum
»1. 7. 2008« nadomesti z datumom »1. 12.
2008«.
V 17. podtočki 12. točke se datum »1. 3.
2009« nadomesti z datumom »1. 7. 2009«.
2. V 13. točki se datum »29. 8. 2008«
nadomesti z datumom »31. 12. 2008«.

3. V 14. točki se datum »3. 9. 2008« nadomesti z datumom »7. 1. 2009«.
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve
Št. 40/2008

Ob-7046/08
Dopolnitev

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja dopolnitev
javnega razpisa:
Razpisno besedilo »Javnega razpisa za
sofinanciranje sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini« (Uradni list RS, št. 79/08 z
dne 1. avgusta 2008) se v prvem odstavku
3. točke razpisa dopolni tako, da se prvemu
stavku pred piko doda sledeče besedilo:
», ali druge pravne osebe, ki so bile odgovorne in so zagotovile mentorje za pripravo tekmovalca ali tekmovalne skupine (v
nadaljevanju: prijavitelj)«.
Ostala določila razpisa ostanejo nespremenjena.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-7007/08
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07), 65.
in 66. člena Energetskega zakona (Ur. l.
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08), Resolucije o nacionalnem energetskem programu (Ur. l. RS, št. 57/04),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS,
št. 114/07 in 58/08) in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07 in
61/08) objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje ozaveščevalnih,
promocijskih in izobraževalnih
projektov za učinkovito rabo in
obnovljive vire energije v letu 2009
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje
in prostor, Dunajska 48 (v nadaljevanju besedila: Ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov, ki po namenu in ciljih
ustrezajo programskemu področju ozaveščevalne, promocijske in izobraževalne dejavnosti za učinkovito rabo in obnovljive vire
energije, ki se izvajajo v obdobju od 1. 11.
2008 do 31. 10. 2009 za leto 2009.
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Sofinancirani bodo programi, ki s svojo
vsebino zagotavljajo:
– promoviranje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v izobraževalnih programih,
ki omogočajo boljše razumevanje teh vsebin
ter vzpodbujajo privlačnejše metode učenja;
– promocijske projekte, ki motivirajo lokalne skupnosti za uporabo lokalnih energetskih virov in za učinkovito rabo energije
v javnih stavbah;
– informiranje potencialnih investitorjev o
naprednih energetskih tehnologijah za učinkovito rabo energije, kogeneracijo, izkoriščanje sončne energije, vetrne energije in
drugih obnovljivih virov energije;
– promoviranje učinkovite rabe energije
v prometu.
Sofinancirani bodo projekti zajeti v naslednjih sklopih:
– organiziranje prireditev (seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, konference,
učne ure, razstave, natečaji ipd.);
– organiziranje skupinskih ogledov primerov dobre prakse;
– izdajanje publikacij in promocijskih materialov (zgibanke, brošure, priročniki, učna
gradiva ipd.).
Vloge, katerih vsebina in cilji predlaganih
aktivnosti ne bodo usklajeni z zgoraj predlaganimi vsebinami, ne bodo vključene v
postopek ocenjevanja in vrednotenja.
Na javnem razpisu lahko sodelujejo
pravne osebe, ki bodo izvajale ozaveščanje,
promocijo in izobraževanje o URE in OVE
in ne promocije lastne dejavnosti oziroma
njihovih izdelkov.
Na razpisu ne morejo sodelovati projekti, ki so financirani iz programa IEE »Inteligentna energija – Evropa« in projekta
»ENSVET«.
3. Pogoji za kandidiranje in merila
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona
o gospodarskih družbah, Zakona o društvih,
Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ter
samostojni podjetniki, ki imajo uradni sedež
na ozemlju Republike Slovenije.
Ministrstvo bo pri pregledu in ocenjevanju formalno popolnih vlog uporabilo enotna
merila:
– reference vlagatelja;
– kakovost načrta za izvedbo projekta;
– finančni načrt, stroškovna učinkovitost
in realnost ter potrebnost predlaganih stroškov;
– doseganje ciljnih javnosti,
ki so podrobno navedena v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: sredstva v okvirni višini 80.000 EUR za izplačilo pogodbenih obveznosti v letu 2009 so
zagotovljena na proračunski postavki 5542
Proračuna Republike Slovenije za leto 2009
(Ur. l. RS, št. 114/07).
5. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: predvidena poraba sredstev za sofinanciranje: za
leto 2009 do 31. 12. 2009.
6. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Upoštevane bodo vloge, ki bodo pravilno
označene in bodo ne glede na vrsto prenosa prispele do ponedeljka, 29. septembra 2008, do 15. ure, na naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Direktorat za evropske
zadeve in investicije, Sektor za aktivnosti
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
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Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki mora biti opremljena in označena tako, da
je na ovojnici navedeno:
– v levem spodnjem kotu: »Vloga – Ne
odpiraj!«, naziv javnega razpisa (Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih in izobraževalnih projektov za
učinkovito rabo in obnovljive vire energije
v letu 2009),
– v levem zgornjem kotu: ime in točen
naslov vlagatelja.
Neustrezno predloženih in prepoznih
vlog komisija ne bo obravnavala.
7. Datum odpiranja vlog: vse pravilno
vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Datum pričetka odpiranja vlog
bo 30. septembra 2008 ob 11. uri. Odpiranje, ki ne bo javno, bo potekalo v prostorih
Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za
aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije, Dunajska cesta 47, Ljubljana.
8. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa, je
75 dni od izvedbe odpiranja vlog.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je dostopna na spletni strani
Ministrstva: www.aure.si. Naročite jo lahko
tudi s pisnim zahtevkom na naslov Ministrstva do roka, ki velja za predložitev vlog.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega
razpisa lahko vlagatelj dobi vsak delovnik
med 9. in 12. uro pri Jožefu Pogačniku, tel.
01/478-71-00.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 430-219/2008
Ob-7021/08
Na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti,
ZMZ (Ur. l. RS, št. 111/07), objavljamo
obvestilo o razpisu
za zbiranje prijav
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica
2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, telefon, faks, e-pošta, internetni naslov): Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, tel.
01/428-40-54, faks 01/428-57-91, e-pošta:
jr.mnz@gov.si, internetni naslov: http://www.
mnz.gov.si.
3. Vrsta in opis predmeta razpisa
Imenovanje svetovalcev za begunce v
postopkih za mednarodno zaščito, za čas
do izvedbe novega javnega razpisa, in sicer
za podporo in pravno pomoč prosilcem za
mednarodno zaščito, v zvezi s postopkom
za mednarodno zaščito pred upravnim in
vrhovnih sodiščem.
Predmet javnega razpisa se financira iz
sredstev Evropskega sklada za begunce
(ERF II in ERF III) ter sredstev Ministrstva
za notranje zadeve.
Podrobnejši opis predmeta razpisa je naveden v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj izvedbe: kraj izvedbe usposabljanja je lokacija, ki jo prijavitelj navede v prijavi, in sicer na območju Republike Slovenije. Storitve se lahko izvajajo tudi v Azilnem
domu v Ljubljani oziroma drugih nastanitvenih kapacitetah Ministrstva za notranje
zadeve, kjer so nastanjeni prosilci za mednarodno zaščito.
5. Razdelitev na sklope: ne.
6. Variante so dopustne: ne.
7. Trajanje razpisa ali rok za zaključek:
za postopek imenovanja se uporablja Zakon
o splošnem upravnem postopku. Vsi prijavi-

telji, ki bodo izpolnjevali pogoje za svetovalca za begunce, bodo imenovani z odločbo,
ki je dokončna.
8. Glavni pogoji financiranja in plačilna
ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: pogoji so podani v razpisni
dokumentaciji.
9. Pogoji za sodelovanje na razpisu: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.
10. Merila za izbiro:
11. Rok za sprejemanje prijav (datum,
čas, naslov za predložitev prijave)
Prijava se šteje za pravočasno, če jo
naročnik prejme do dne 15. 9. 2008, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo prijave s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS,
Glavna pisarna, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
Vse nepravočasno prejete prijave bo
strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja prijav in jih neodprte vrnila prijaviteljem.
12. Pogoji odpiranja prijav (datum, čas,
kraj odpiranja prijav)
Javno odpiranje prijav bo dne 16. 9.
2008 ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javne razpise,
Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana.
Prisotni predstavniki prijaviteljev morajo
pred pričetkom javnega odpiranja prijav komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je brezplačno
dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, podmapa: javna
naročila. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo
prijave, spremembe ali dopolnitve razpisne
dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem spletnem naslovu naročnika.
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.
gov.si/, podmapa: javna naročila, in sicer
najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo prijave, pod pogojem, da bo naročnik
prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 5. 9. 2008.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem
naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/,
podmapa: javna naročila.
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po
elektronski pošti na naslov: jr.mnz@gov.si
ali po faksu 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Razpis za izbiro svetovalcev za begunce v postopkih za mednarodno zaščito, št. 430-219/2008«.
Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih
naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega
roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo
posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
14. Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 8. 2008.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-16/2008
Ob-7048/08
Na podlagi 64. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 UPB3,
91/07, 76/08, v nadaljevanju ZZVZZ), Za-
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kona o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 114/06, 63/07, 71/08, v
nadaljevanju ZUTPG) in določil 94. člena
Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03, 35/03, 78/03,
84/04, 44/05, 86/06, 90/06, 64/07, 33/08,
71/08, v nadaljevanju Pravila), objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(v nadaljevanju Zavod)
javni razpis
programa izvajanja šolanja psov
vodičev slepih zavarovanih oseb
I. Predmet javnega razpisa
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana razpisuje program izvajanja šolanja psov
vodičev slepih zavarovanih oseb, ki so upravičene do psa vodiča v skladu z določili
Pravil.
Program izvajanja šolanja psov vodičev
slepih zavarovanih oseb obsega:
1. zagotovitev ustreznega psa in šolanje
psa za posamezno zavarovano osebo,
2. vsakoletno izpopolnjevanje psa,
3. oskrba že izšolanega psa v primeru
odsotnosti slepe zavarovane osebe zaradi
bolezni,
4. izredna strokovna pomoč na predlog
zavarovane osebe in predhodne odobritve
Zavoda.
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavi vsak, ki predloži zahtevane listine za priznanje sposobnosti v skladu z razpisno dokumentacijo in
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je registriran kot
a) pravna oseba ali samostojni podjetnik
na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 10/08,
68/08, v nadaljevanju ZGD-1) ali
b) pravna oseba zasebnega prava na
podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 61/06, v nadaljevanju ZDru-1),
2. vaditelj, ki izvaja šolanje je strokovnjak
s področja kinologije (v nadaljevanju strokovni pogoji) in
3. je sposoben izvajati program šolanja
psov vodičev slepih zavarovanih oseb v
skladu s pogoji tega javnega razpisa in s
pogoji, določenimi v Sklepu o kriterijih za
dodelitev psa vodiča slepih, ki ga je sprejel
Upravni odbor Zavoda dne 19. 9. 2003 (Priloga razpisne dokumentacije).
Izvajalec izpolnjuje strokovne pogoje, če
on sam ali oseba, ki pri njem izvaja šolanje
psa vodiča slepih, za šolanje psa vodiča
slepih izpolnjuje hkrati naslednje strokovne
pogoje:
1. razpolagati mora z vsaj enim potrdilom
Kinološke zveze Slovenije, ki so našteta v točkah od a) do g) ali potrdilom pod točko h):
a) vodnik delovnega ali reševalnega
psa,
b) vodja osnovne vrste začetnega tečaja
športnih psov,
c) vodja osnovnega tečaja,
d) vodja višje stopnje šolanja športnih
psov,
e) inštruktor šolanja reševalnih psov
I stopnje (verificirano pri Kinološki zvezi
Slovenije),
f) inštruktor šolanja reševalnih psov
II stopnje (verificirano pri Kinološki zvezi
Slovenije),
g) kinološki sodnik za ocenjevanje dela
športnih oziroma reševalnih psov,

h) inštruktor v ustanovi, kjer se poklicno
ukvarjajo s šolanjem psov.
2. ima opravljen izpit iz orientacije in
mobilnosti slepega, kar dokaže s potrdilom
Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, in
3. ima ustrezne namestitvene in vadbene
pogoje za šolanje psa vodiča slepih, ki jih na
podlagi ogleda ocenijo izvedenci Zavoda.
III. Sestavine vloge
Vloga izvajalca mora vsebovati naslednje naslednje dokumente:
1. Obrazec 1 – Prijava na javni razpis
ZZZS za izvajanje programa šolanja psov
vodičev slepih zavarovanih oseb
a) Obrazec mora izvajalec izpolniti, podpisati in žigosati (če izvajalec posluje z žigom).
2. Obrazec 2 – Vzorec pogodbe
a) Vzorec pogodbe mora izvajalec izpolniti, na vsaki strani parafirati in na zadnji
strani podpisati ter žigosati (če izvajalec posluje z žigom), s čimer potrjuje, da se strinja
z besedilom vzorca pogodbe.
3. Za gospodarske družbe:
a) izpisek iz sodnega registra oziroma
izpisek iz ustrezne evidence samostojnih
podjetnikov (AJPES),
b) izpisek ne sme biti starejši od treh mesecev na dan predložitve vloge in je lahko
kopija. Ne glede na starost mora izkazovati
pravno relevantno stanje izvajalca na dan
predložitve vloge glede zahtevanega pogoja.
Zavod si pridržuje pravico, da od izvajalca, ki
ni predložil originalnega izpiska ali njegove
overjene kopije, naknadno zahteva predložitev originala ali overjene kopije na vpogled.
4. Za društva:
a) potrdilo o vpisu v register društev izdano s strani pristojne upravne enote, ki ne
sme biti starejše od treh mesecev na dan
predložitve vloge in je lahko kopija,
b) kopijo veljavnega temeljnega akta društva iz katerega je razvidno, da je dejavnost
društva tudi šolanja psov vodičev.
5. Potrdilo Kinološke zveze Slovenije iz
1. točke tretjega odstavka poglavja III. Pogoji za priznanje sposobnosti izvajalca.
6. Potrdilo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije iz 2. točke tretjega odstavka
poglavja III. Pogoji za priznanje sposobnosti
izvajalca, ki dokazuje, da ima opravljen izpit
iz orientacije in mobilnosti slepega.
Vse nepopolne vloge se na zahtevo Zavoda dopolnijo v roku 7 dni od datuma prejema obvestila o potrebnih dopolnitvah vloge.
Kolikor izvajalec v navedenem roku ne dopolni vloge, se vloga šteje za nepopolno in
se kot takšna izloči iz nadaljnje obravnave.
IV. Predložitev vloge
Izvajalci morajo vlogo predložiti na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, v zaprti ovojnici, ki mora biti jasno
označena z napisom “Ne odpiraj – Vloga
– Šolanje psov vodičev slepih”, do torka,
17. 9. 2008, do 12. ure. Nepravočasno predloženo vlogo bo Zavod izločil in jo po končanem postopku odpiranja vlog neodprto
vrnil izvajalcu, z navedbo, da je prepozna.
Vlogo predloži po pošti ali osebno na zgoraj
navedeni naslov, pritličje, vložišče.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naziv in naslov izvajalca. Če ovojnica ne bo označena na navedeni način,
Zavod ne prevzema nobene odgovornosti
za morebitno izgubo takšne vloge ali njeno prezgodnje odpiranje. Prezgodaj odprte
vloge zaradi nepravilno označene ovojnice
bo Zavod izločil.
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V. Odločitev o izbiri
Zavod bo izbral vse izvajalce, ki bodo
izpolnjevali pogoje za priznanje sposobnosti
skladno z razpisno dokumentacijo in bodo
predložili vlogo, pripravljeno skladno s to
razpisno dokumentacijo.
Zavod bo opravil izbiro med izvajalci v
45 dneh po izteku roka za predložitev vlog.
Izvajalci, ki ne bodo izbrani, bodo o tem
pisno obveščeni v 14 dneh po izteku roka
za izbiro.
Pregled in ocenitev prispelih vlog bo
opravila strokovna služba ZZZS, odločitev
o izbiri izvajalcev pa sprejme generalni direktor Zavoda.
VI. Sklenitev pogodb
Zavod bo z izvajalcem sklenil pogodbo,
kolikor bo ugotovil, da obstaja zavarovana oseba oziroma zavarovane osebe, ki so
upravičene do psa vodiča slepih v breme
sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Pogodba se bo sklenila za posamezno
zavarovano osebo, pri čemer se pred vsakokratno sklenitvijo pogodbe z izvajalcem upošteva vrstni red izvajalcev glede na skupno
vrednost ponudbe in pripravljenost izvajalcev, da lahko pričnejo s šolanjem psa vodiča
slepih takoj po sklenitvi pogodbe.
Kolikor izvajalec v roku dveh mesecev od
dneva predložitve pogodbe s strani Zavoda,
ne vrne podpisane pogodbe, lahko Zavod
ponudi podpis pogodbe drugemu izvajalcu.
Merilo za ocenitev ponudb je skupna ponudbena cena.
Skupna ponudbena cena je vsota ponudbenih cen postavk, navedenih v 1., 2. in 3.
točki ponudbe (Obrazec 1), pri čemer bo pri
ceni postavke iz 3. točke ponudbe (dnevna
oskrba v primeru odsotnosti slepega zaradi bolezni) pri ocenitvi ponudb upoštevana
cena za 10 oskrbnih dni.
Cene posameznih postavk v ponudbi izvajalca vključno z DDV so lahko največ:
– dobava in šolanje psa vodiča slepih
vključno s preizkusom – 9.000,00 EUR,
– letno izpopolnjevanje vključno s preizkusom – 150,00 EUR,
– dnevna oskrba v primeru odsotnosti
slepega zaradi bolezni – 15,00 EUR,
– cena ure v primeru nudenja izredne
strokovne pomoči – 25,00 EUR.
Kolikor izvajalec ponudi višje cene od
navedenih v prejšnjem odstavku za vse ali
le za posamezne postavke, se ponudba izvajalca izloči.
VII. Čas in kraj kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalec prejme brezplačno po elektronski pošti na podlagi predhodno posredovane zahteve na elektronski naslov: tomaz.
horvat@zzzs.si. Razpisno dokumentacijo
lahko izvajalci dobijo do izteka roka za predložitev vlog.
Natančnejši pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VIII. Dodatne informacije: dodatne informacije o razpisu so na voljo pri Dragu
Perkiču, Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Oddelek za medicinsko-tehnične
pripomočke, Miklošičeva cesta 24, 1507
Ljubljana, na tel. 01/30-77-577, po e-pošti:
drago.perkic@zzzs.si, vsak delovni dan od
1. 9. 2008 dalje od 8. do 15. ure, razen v
petek od 8. do 13. ure.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Stran

2922 /

Št.

83 / 22. 8. 2008

Št. 91/08
Ob-7020/08
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 in spremembe), 12. člena Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02 in
spremembi) ter 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS,
št. 24/06 in spremembi) Univerza na Primorskem, Università del Litorale objavlja
ponovni javni razpis
za kandidate/-ke za mlade raziskovalce
v letu 2008 na raziskovalnem področju
ekonomija (2 mesti)
Kandidat/-ka za mladega raziskovalca
mora izpolnjevati pogoje iz 25. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih
raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
(Ur. l. RS, št. 24/06 in spremembi).
Razpisna dokumentacija s pogoji, ki jih
morajo kandidati/-ke izpolnjevati, in z navodili za prijavo, so na voljo na spletni strani
univerze www.upr.si v rubriki »novosti« in
na sedežu Univerze na Primorskem, Titov
trg 4, 6000 Koper.
Kandidati/-ke morajo prijave oddati s priporočeno pošiljko iz Slovenije do vključno
srede, 27. 8. 2008 (velja poštni žig), na naslov: Univerza na Primorskem, Titov trg 4,
6000 Koper.
Univerza na Primorskem
Università del Litorale
Št. 410-272/2008-26
Ob-7008/08
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Postojna za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 117/07
z dne 20. 12. 2007), Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Postojna (Ur. l. RS,
št. 56/07 z dne 26. 6. 2007, spremembe in
dopolnitve), mnenja Ministrstva za finance
št. M001-5883512/2007/I z dne 3. 7. 2007
in predloga Komisije Občine Postojna z dne
11. 8. 2008, Občina Postojna, Ljubljanska
cesta 4, Postojna (v nadaljevanju: Občina)
v sodelovanju z Zavarovalnico Adriatic Slovenica d.d. PE Postojna, Novi trg 6, Postojna (v nadaljevanju: Zavarovalnica) in Banko
Koper d.d., Pristaniška 14, Koper (v nadaljevanju: Banka) objavlja
javni razpis
za dodelitev ugodnejših dolgoročnih
kreditov in subvencioniranje obresti
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Postojna v letu
2008
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa so sredstva Banke
za dolgoročne kredite v skupni višini do
813.000 EUR, za katere bosta Občina in
Zavarovalnica sofinancirali obresti.
Predmet subvencije po tem razpisu so
materialne in nematerialne investicije v tekočem koledarskem letu na območju Občine
Postojna.
II. Merila in pogoji
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki posamezniki in mala podjetja.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ter
poslovni prostori morajo biti na območju Občine Postojna.
Do pomoči po tem razpisu niso upravičena podjetja v težavah. Subvencijo je možno
dodeliti le v primeru, kadar ta predstavlja
spodbudo za izvedbo projekta oziroma je
zanj nujno potrebna.
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Do pomoči po tem razpisu niso upravičeni:
– upravičenci iz dejavnosti transporta za
nabavo vozil za cestni prevoz,
– upravičenci iz dejavnosti, ki so povezane s proizvodnjo, naštetih v Prilogo I Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– upravičenci iz sektorjev ribištva, ribogojstva in kmetijstva,
– upravičenci iz sektorja premogovništva
in
– upravičenci, ki so že prejeli sredstva
za isti namen,
– upravičenci, ki bi sredstva, ki so predmet tega razpisa porabili za povračilo že
odobrenih kreditov.
Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja
zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov;
– stroški nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno
dejavnost;
– stroški nakupa opreme (osnovnih sredstev);
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, nepatentiranega tehničnega znanja, izdelave projektne dokumentacije in investicijskih programov).
Krediti in sredstva se bodo dodeljevala
pod naslednjimi pogoji:
– vsi investitorji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25% lastnih sredstev,
– letna obrestna mera je trimesečni Euribor + 1,25%,
– polovica obrestne mere je subvencionirana s strani Občine, s strani Zavarovalnice Adriatic Slovenica pa v višini 1,7%
letno, razliko obrestne mere krije kreditojemalec,
– kreditojemalec se lahko odloči le za
subvencioniranje obrestne mere s strani Občine, brez subvencioniranja zavarovalnice,
– minimalni
znesek
posojila
je
5.000 EUR,
– višina pomoči ne sme presegati 55%
upravičenih stroškov investicije, pri čemer
znaša maksimalen znesek posojila 100.000
EUR skladno ob upoštevanju prej navedenega pogoja,
– pravica do dela subvencije, ki jo pokrivata zavarovalnici, bo v skladu s pogoji
posamezne zavarovalnice,
– doba vračanja kredita je do 5 let,
– odplačevanje glavnice je praviloma
mesečno,
– plačevanje obresti je mesečno,
– zavarovanje kredita ter stroški bodo v
skladu s pogoji Banke,
– investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v Občini 5 let po njenem
zaključku,
– kreditojemalec mora najkasneje v roku
treh mesecev od prejetja sklepa o odobritvi
sredstev skleniti z Banko ustrezno pogodbo,
– sredstva, pridobljena na podlagi tega
razpisa se lahko porabijo samo za namene,
za katere so bila odobrena,
– namenskost porabe proračunskih
sredstev preverja pristojna služba Občinske uprave Občine Postojna,
– v primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencije dolžan vrniti
skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
Prosilec, ki uveljavlja subvencijo obrestne mere pri Zavarovalnici Adriatic Slovenica, mora za dobo kreditiranja skleniti naslednja zavarovanja:

– zavarovanje požarnih rizikov najmanj
tistih objektov ali opreme, za katere se pridobiva kredit,
– zavarovanje avtomobilske odgovornosti in kasko zavarovanje vozila, za katerega
se pridobiva kredit (samo v primeru, če bo
možno kreditiranje za nakup vozil),
– nezgodno, življenjsko ali rentno zavarovanje z naložbenim tveganjem,
– zavarovanja morajo biti sklenjena najmanj za dobo trajanja kredita.
Sredstva se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki poleg pogojev Banke in Zavarovalnice, v večji meri izpolnjujejo naslednje
kriterije:
– ustanavljanje obratov, podružnic in
proizvodnih enot,
– zagotavljanje novih delovnih mest,
– uvajanje novih dejavnosti in sodobnih,
produktivnejših tehnologij,
– vlaganje v ekološko čiste in energetsko
varčne dejavnosti,
– zagotavljanje visoke stopnje donosnosti,
– vlaganje v dvig kvalitete proizvodov in
storitev,
– razvijanje inovacij,
– večanje kakovosti proizvodov in storitev,
– vlaganje v povezovanje ali internacionalizacijo podjetij,
– vlaganje v promocijo izdelkov in storitev,
– vlaganje v podporne programe malega
gospodarstva,
– razvijanje in pridobivanje lastnih licenc,
know-how-a, tehnološkega znanja in standardov kakovosti.
III. Vloga in rok za prijavo
Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge za odobritev kredita in subvencijo obresti, skupaj z zahtevano dokumentacijo lahko
zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na
Občini Postojna – sprejemno informacijska
pisarna z vložiščem št. 4, vsak dan v okviru
poslovnega časa, objavljena pa sta tudi na
spletni strani Občine Postojna, http://www.
postojna.si.
Izpolnjeno vlogo s potrebno dokumentacijo pošljete na naslov: Občina Postojna,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. Vloge
morajo biti poslane v zaprti kuverti z oznako
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis – subvencioniranje obresti – 2008« ter z imenom
in naslovom prosilca.
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS do dneva porabe sredstev v proračunskem letu 2008. Zadnji rok za oddajo vloge je 19. 12. 2008.
Vloga se formalno zavrne, kolikor ne vsebuje zahtevane dokumentacije in ni dopolnjena v osmih dneh po pozivu na dopolnitev.
IV. Obdelava vloge
Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna Komisija tekoče, po prejemu
vloge do porabe sredstev v proračunskem
letu 2008.
Na osnovi predloga Komisije s sklepom
o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve sredstev odloči direktor občinske uprave, najpozneje v roku 8 dni od prejema predloga oziroma takoj po prejemu podatkov iz evidence
»de minimis«.
V. Naslov in rok za reševanje pritožbe:
če se upravičenec z odločitvijo ne strinja,
lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od
prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna
in poslana na naslov: Občina Postojna, Urad
župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
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VI. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, kontaktna oseba: Tatjana Rolih
(tel. 728-07-00 in 728-07-89) ali direktno na
Banki Koper, PE Postojna, Tržaška cesta 2,
6230 Postojna, kontaktna oseba: Miljana
Batista (tel. 728-34-00 in tel. 728-34-30).
Občina Postojna
Ob-7041/08
Na podlagi 9. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini
Trebnje (Uradni list RS, št. 49/02), Odloka
o proračunu Občine Trebnje za leto 2008
(Uradni list RS, št. 53/07) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 48/08 in 53/08-popravek), objavlja
Občina Trebnje
razpis
za pridobitev sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja
obrti in podjetništva v Občini Trebnje
za leto 2008
1. Predmet razpisa so sredstva občinskega proračuna namenjena za subvencioniranje obrestne mere za pospeševanje
razvoja obrti in podjetništva v Občini Trebnje, v skupni višini 29.210,00 €, ki se bodo
uporabila za naslednje namene:
– graditev, nakup zemljišča, zgradb in
opreme – osnovnih sredstev,
– investicije v osnovna sredstva za
ustanovitev novega ali razširitev obstoječega podjetja,
– spremembe proizvodnega procesa ali
proizvoda in investicije v osnovna sredstva
podjetja v obliki prevzema podjetja, ki je
prenehalo delovati, ali bi drugače prenehalo delovati.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja,
poslovnih prostorov oziroma mesto investicije prosilca mora biti na območju Občine
Trebnje. Investicije, ki so predmet spodbud,
morajo ostati v Občini Trebnje še najmanj
pet let po prejemu pomoči.
2. V skladu s tem razpisom se pomoč
dodeljuje po pravilu »de minimis«. Skupna
pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu
koli podjetju, ne sme presegati 100.000 €
v sektorju transporta, oziroma 200.000 €
bruto za področje predelave in trženja v
kateremkoli obdobju treh proračunskih let
(2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis«).
3. Do pomoči »de minimis« niso upravičena podjetja iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi ES
in podjetja v težavah, kot jih opredeljujejo Smernice Skupnosti o državni pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah. Pomoči ne bodo pogojene s
prednostjo rabe domačega blaga pred rabo
uvoženega in pomoči dodeljene podjetjem,
ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne
morejo biti namenjene za nabavo vozil za
cestni prevoz tovora.
4. Za subvencijo obrestne mere lahko
zaprosijo gospodarske družbe, ustanovljene v skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah, ki morajo izpolnjevati pogoje
Zakona o spremljanju državnih pomoči

(Uradni list RS, št. 37/04). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno
upoštevajo.
Prednost pri dodelitvi subvencije bo imel
tisti prosilec, ki v zadnjih treh letih ni prejel
subvencije.
5. Subvencije se dodeljujejo za naslednje vrste upravičenih stroškov:
– stroški materialnih investicij, kot so
stroški nakupa opreme, zemljišč, zgradb,
– stroški nematerialnih investicij (stroški
nakupa patentov, licenc),
– stroški svetovanja,
– stroški najetja, postavitve in delovanja
stojnice na sejmih in razstavah (samo za
prvi nastop na določenem sejmu ali razstavi).
6. Prosilec lahko zaprosi za subvencijo obrestne mere za posojila, katerih vrednost naložbe ne presega 166.917,00 €,
ki jih odobrijo pristojne bančne institucije in
ustrezajo namenom iz pravilnika, z rokom
vračanja največ 5 let.
Subvencija obrestne mere se bo dodeljevala za kreditne pogodbe, sklenjene v
tekočem letu, v enkratnem znesku direktno
na račun prejemnika subvencije, ta pa je
dolžan finančni instituciji, ki mu je odobrila
kredit, tekoče poravnavati obresti, ves čas
odplačevanja kredita.
7. Iz sredstev občinskega proračuna se
subvencionira obrestna mera, ki znaša največ 4,5 odstotnih točk, glede na sprejeta
sredstva v proračunu in število prosilcev.
Višina subvencije se določi na podlagi
amortizacijskega načrta.
8. Subvencija obrestne mere iz občinskega proračuna se lahko vloži za bančna
posojila, ki ne presegajo 30% predračunske vrednosti investicije prosilca. Prosilec
mora podati izjavo, da ima najmanj 30%
zagotovljenih lastnih sredstev in druge vire
za preostali znesek investicije.
9. Rok za vložitev vlog: do 22. 9. 2008.
Občina izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne vrednosti razpisa.
Če se v prvem roku izkoristijo vsa sredstva,
se vloge v naslednjem roku ne obravnavajo. Kolikor vloge v naslednjih rokih sredstva
prekoračijo, se upravičencem zahtevki proporcionalno zmanjšajo.
10. Prosilec odda vlogo na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
in sicer na predpisanem obrazcu »Vloga
za subvencioniranje obrestne mere«, ki ga
prejme na Oddelku za gospodarstvo Občine Trebnje.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo
pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih. Razpis in obrazci so na voljo
tudi na internetni strani Občine Trebnje http://www.trebnje.si/
Nepopolne vloge in 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 dodelitve sredstev.
11. Obrazcu »Vloga za subvencioniranje obrestne mere« mora biti priložena naslednja dokumentacija:
– Investicijski program ali poslovni načrt.
– Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe – izkaz
poslovnega izida in bilanco stanja za leto
2007,
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– za samostojne podjetnike – odločbo
DURS-a za leto 2007, kateri priložijo bilanco
uspeha in bilanco stanja za leto 2007.
– Za gospodarske družbe fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register.
– Za samostojne podjetnike fotokopijo
priglasitvenega lista.
– Za prosilce, ki opravljajo obrtno dejavnost, fotokopijo obrtnega dovoljenja.
– Sklep banke ali drugega posojilodajalca (ali pogodba, če je že sklenjena) o
odobritvi posojila.
– Amortizacijski načrt.
– Dokazila glede na namen posojila:
– pri gradnji poslovnih prostorov:
gradbeno dovoljenje,
– pri nakupu opreme: račun ali predračun,
– pri nakupu osnovnih sredstev (poslovnih prostorov, zemljišč): kupoprodajno
pogodbo oziroma predpogodbo o sklenitvi
kupoprodajne pogodbe.
12. Sklep o dodelitvi subvencij se posreduje prosilcem najkasneje v 15-tih dneh po
sprejemu na občinskem svetu.
Občina Trebnje
Št. 2008-159
Ob-7044/08
Na podlagi prvega odstavka 42. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo) in
2. točke 12. člena Statuta Občine Vodice
(Uradni list RS, št. 49/95 in 31/98, Uradno
glasilo Občine Vodice, št. 2/98, 7/98, 15/04,
6/05 ter Odločba US RS, št. U‑I‑250/98),
Občina Vodice objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
patronažne dejavnosti na območju
Občine Vodice
1. Naročnik (koncedent): Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.
2. Predmet in območje na katerem bo
podeljena koncesija:
Občina Vodice: Koncesija patronažna
dejavnost; območje Občine Vodice.
3. Pričetek in čas trajanja koncesije:
Pričetek takoj po podpisu pogodbe med
koncesionarjem in koncedentom.
Koncesijsko razmerje se sklepa za nedoločen čas.
4. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za
podelitev koncesije, če je fizična oseba:
1. Da ima ustrezno izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo;
2. Da ni v delovnem razmerju (izpolnjevanje pogoja ob pričetku izvajanj koncesijske dejavnosti);
3. Da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje poklica;
4. Da pridobi mnenje pristojne zbornice.
5. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za
podelitev koncesije, če je pravna oseba:
1. Da ima ustrezno izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo (velja za
izvajalca dejavnosti pri pravni osebi);
2. Da ni v delovnem razmerju (izpolnjevanje pogoja ob pričetku izvajanj koncesijske dejavnosti, velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi);
3. Da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe (velja za izvajalca dejavnosti pri
pravni osebi);
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4. Da pridobi mnenje pristojne zbornice za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi.
6. Kriteriji in merila za izbiro: prednost
imajo prosilci z območja Občine Vodice.
7. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge
Ne glede na način dostave, morajo vloge prispeti na naslov: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice do 15. 9. 2008.
Vlogo je potrebno poslati priporočeno
po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti
ovojnici, na kateri mora biti:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za podelitev koncesije
»predmet razpisa« (patronažna dejavnost),
– naslov: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice,
– naslov ponudnika na hrbtni strani.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis« je lahko
samo ena vloga.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri
Ponudniki bodo obveščeni v 30 dneh
po prejemu vse, v 42. členu Zakona o

zdravstveni dejavnosti, navedene dokumentacije. V roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe bo Občina Vodice s
koncesionarjem sklenila pogodbo o koncesiji.
9. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Vodice www.
vodice.si in na sedežu Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice. Dodatne informacije lahko ponudniki dobijo na tel.
01/833-26-18.
Občina Vodice

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Javne dražbe
Št. 478-128/2007/27
Ob-7032/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu z
Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Nepremičnina, parc. št. 2236 – stanovanjska stavba v izmeri 90 m2, gospodarsko
poslopje v izmeri 272 m2, dvorišče v izmeri
1245 m2 ter nepremičnina, parc. št. 2237
– travnik v izmeri 3159 m2, obe vpisani v zk.
vl. št. 183, k.o. Lipa (št. k.o. 130); skupaj in
v celoti.
V naravi je predmet prodaje stanovanjski
objekt na naslovu Lipa 156 v Občini Beltinci,
grajen okoli leta 1950, v izmeri 62,22 m2,
zidano gospodarsko poslopje v izmeri
65,22 m2, dva lesena gospodarska objekta
ter koruznik; vsi potrebni obnove.
Obe nepremičnini sta v lasti Republike
Slovenije v višini 3/8 od celote, v skladu
s soglasjem solastnikov Maroša Jožefa,
Rajevič Marije, Maroša Cirila ter Ferenčak
Štefana pa sta predmet javne dražbe nepremičnini, parc. št. 2236 ter 2237, k.o. Lipa
do celote.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Beltinci št. 350-08/2007-303-BČ z dne
24. 10. 2007 izhaja, da je namenska raba nepremičnine, parc. št. 2236, k.o. Lipa, zazidano
stavbno zemljišče, namenska raba nepremičnine, parc. št. 2237, k.o. Lipa pa je v izmeri
1832 m2 nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 1327 m2 pa kmetijsko zemljišče.
Na delu nepremičnine, parc. št. 2237,
k.o. Lipa, obstaja predkupna pravica v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03; UPB-1 – v
nadaljevanju: ZKZ), kar pomeni, da imajo po
postopku v skladu z ZKZ predkupni upravičenci možnost izenačiti najvišjo ponudbo.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, je izklicna cena 59.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Davek na dodano vrednost po stopnji
20% za nepozidana stavbna zemljišča
oziroma v višini 2% za ostala zemljišča ni
vključen v ceno in ga kupec plača poleg
kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 3.
nadstropju, in sicer v torek, 23. 9. 2008, z
začetkom ob 10. uri.

7. Višina varščine
Varščina za nepremičnini, parc. št. 2236
ter 2237, k.o. Lipa, znaša 5.900,00 EUR in
se plača na račun 01100-6300109972, sklic
18 31119-7221002-7554-2008, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Beltinci.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
V primeru, da se bo na ponudbo za odkup nepremičnin, parc. št. 2236 ter 2237,
k.o. Lipa, v času njene objave na oglasni
deski Upravne enote Murska Sobota zglasil
kateri od predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu ZKZ, bo varščina brezobrestno vrnjena tudi najugodnejšemu dražitelju
v roku 15 dni od pravnomočnosti odločbe o
odobritvi pravnega posla.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Kupiti je mogoče le nepremičnini, parc.
št. 2236 ter 2237, k.o. Lipa, skupaj. V skladu z 20. členom ZKZ bo po opravljeni javni dražbi ponudba za odkup nepremičnin,
parc. št. 2236 ter 2237, k.o. Lipa, 30 dni
objavljena na oglasi deski Upravne enote
Murska Sobota. Najugodnejši dražitelj je
po opravljeni javni dražbi zavezan podati
pisno izjavo o sprejemu ponudbe Republike Slovenije, ki jo pošlje priporočeno s povratnico Republiki Sloveniji, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana
ter Upravni enoti Murska Sobota, v nasprotnem primeru se njegova varščina zadrži. V
primeru, da bo na Upravno enoto Murska
Sobota pisno izjavo o sprejemu ponudbe
vložil kateri od predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu ZKZ, bo slednji pri sklenitvi pravnega posla z Republiko Slovenijo
imel prednost. V tem primeru bo varščina
najugodnejšega dražitelja, ki jo bo Republika Slovenija zadržala do sklenitve pravnega
posla, le-temu vrnjena.
Ogled predmeta javne dražbe je možen
po predhodni telefonski najavi. Za dodatne
informacije v zvezi z ogledom nepremičnin se obrnite na Anjo Čerin, Ministrstvo
za javno upravo,Tržaška 21, Ljubljana, tel.
01/478-85-16, faks 01/478-16-87, e-pošta:
anja.cerin@gov.si.
Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta:
biserka.gorisek@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani
http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji
morajo
najkasneje
do
dne 20. 9. 2008 v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba – Beltinci
št. 478-128/2007«, na naslov Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za investicije
in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno
na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s
katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve,
druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te
predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 478-112/2006/22
Ob-7033/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu z
Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Predmet ravnanja sta nepremičnini,
parc. št. 7.S – stanovanjska stavba v izmeri
72,00 m2 ter parc. št. 8.S – gospodarsko poslopje v izmeri 151,00 m2, obe vpisani v zk.
vl. št. 389, k.o. Skrilje (št. k.o. 2389). Nepremičnini se prodajata v deležu 1/3 od celote.
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Na nepremičninah stoji enonadstropni
stanovanjski objekt na naslovu Skrilje 3.
Objekt je priključen na vse komunalne priključke, fasada z okni je obnovljena, notranjost je neurejena.
Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Ajdovščina,
št. 3502-1/08-MB(479) z dne 24. 6. 2008,
sta nepremičnini, parc. št. 7.S ter 8.S, k.o.
Skrilje, opredeljeni kot stavbni zemljišči.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnini, ki sta predmet prodaje,
je izklicna cena 22.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Davek na promet nepremičnin po stopnji 2% ni vključen v
ceno in ga kupec plača poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 3.
nadstropju, in sicer v torek, 23. 9. 2008, z
začetkom ob 11. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnini, parc. št. 7.S
ter 8.S, k.o. Skrilje, znaša 2.200,00 EUR in
se plača na račun 01100-6300109972, sklic
18 31119-7221002-7554-2008, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Ajdovščina.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmeta javne dražbe je možen
po predhodni telefonski najavi. Za dodatne
informacije v zvezi z ogledom nepremičnin se obrnite na Anjo Čerin, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel.
01/478-85-16, faks 01/478-16-87, e-pošta:
anja.cerin@gov.si.
Za morebitne podrobnejše podatke v
zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se
obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel.
01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@
gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani
http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do dne
20. 9. 2008 v zaprti kuverti z napisom
»Ne odpiraj, javna dražba – Ajdovščina
št. 478-112/2006«, na naslov: Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za investicije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno
na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s
katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve,
druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te
predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 478-10/2008/26
Ob-7034/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu z
Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Nepremičnina, parc. št. 1178/1 – travnik v izmeri 248,00 m2, vpisana v zk. vl.
št. 1199, k.o. Marezige (šifra k.o. 2611), v
deležu 87/96 od celote.
Nepremičnina je po obliki nepravilen petkotnik, dostopna je z lokalne ceste, ravna,
urejena kot zelenica, del je tlakovan kot dvorišče, na njej leži del stanovanjske hiše.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Mestne občine Koper št. 3501-903/2008 z dne
14. 3. 2008 izhaja, da se navedena nepremičnina nahaja v ureditvenem območju za
poselitev in v območju predkupne pravice
Mestne občine Koper. Iz dopisa Mestne občine Koper št. 48-99/2008 z dne 30. 4. 2008
izhaja, da Mestna občina Koper predkupne
pravice ne uveljavlja.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja

Za nepremičnine, ki so predmet prodaje je izklicna cena 34.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin po stopnji
2% ni vključen v ceno in ga kupec plača
poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga
bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, in sicer v torek, 23. 9. 2008, z začetkom ob 9. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino, parc.
št. 1178/1, k.o. Marezige znaša 3.400,00 EUR
in se plača na račun št. 01100-6300109972,
sklic 18 31119-7221002-7554-2008, z navedbo namena nakazila: Javna dražba –
Marezige.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmeta javne dražbe je možen
po predhodni telefonski najavi. Za dodatne
informacije v zvezi z ogledom nepremičnin se obrnite na Anjo Čerin, Ministrstvo
za javno upravo,Tržaška 21, Ljubljana, tel.
01/478-85-16, faks 01/478-16-87, e-pošta:
anja.cerin@gov.si.
Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta:
biserka.gorisek@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani
http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do dne
20. 9. 2008 v zaprti kuverti z napisom
»Ne odpiraj, javna dražba – Marezige
št. 478-10/2008«, na naslov: Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za investicije
in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno
na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
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– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s
katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve,
druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te
predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 4780-0002/2008
Ob-7010/08
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, objavlja na podlagi 40. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
v skladu z 20. členom Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Odlokom o proračunu
Občine Rogatec za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 10/07 in 12/08) ter Letnim načrtom
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Rogatec v letu 2008
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec, matična številka: 5883938, ID za
DDV: SI 47348429.
2. Opis predmeta prodaje
Nepremičnina (poslovni prostori) na
parc. št. 37/1.S, k.o. Rogatec, s površino
173,66 m2, vpisana v zemljiškoknjižni vložek
št. 389, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Šmarju pri Jelšah, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah
stavbe. Poslovni prostori so last Občine Rogatec do celote.
V skladu z določili prostorskih aktov Občine Rogatec, se objekt nahaja v območju
z oznako MS – SC1, to je območje urbanih
središč, namenjeno opravljanju osebnih storitev, trgovskih dejavnosti, hotelskih in podobnih storitev ter stanovanjski dejavnosti.
Stanovanjsko-poslovni objekt se nahaja
v območju trškega jedra Rogatec, ki je v
skladu z Odlokom o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec (Uradni list RS,
št. 75/96) razglašen kot kulturni spomenik.
Vsak gradbeni poseg v prostorih in na zunanjščini stavbe je potrebno izvajati v skladu
s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja (poslovnih
prostorov).
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za nepremičnino, ki je
predmet prodaje, je 85.000,00 €, najnižji
znesek višanja pa 500,00 €.

5. Pogoji prodaje
Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo
varščino.
Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki
bo ponudil najvišjo ceno.
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe ter
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje
ime v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v Občini Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec, v sejni sobi v pritličju, in sicer
v torek, 9. 9. 2008, z začetkom ob 9. uri.
7. Višina varščine
Višina varščine, ki znaša 10% od izklicne
cene in se glasi na znesek 8.500,00 €, se
plača na podračun Občine Rogatec, odprt
pri UJP Žalec, št. 01307-0100004165, z navedbo namena nakazila: »varščina – javna
dražba, poslovni prostori – Trg 13«.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni od zaključka
javne dražbe.
Dražiteljem, ki ne bodo pristopili k javni
dražbi, vplačana varščina ne bo vrnjena.
8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe, ki se pravočasno in pravilno prijavijo, tako da najkasneje do ponedeljka, 8. 9. 2008, do 15. ure, v
zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna
dražba«, na naslov Občina Rogatec, Ceste
11, 3252 Rogatec, priporočeno po pošti (katera mora na naslov prispeti do določenega
datuma in ure) ali osebno, predložijo naslednja dokazila:
– potrdilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev; odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma izpis iz poslovnega
registra za samostojne podjetnike, star največ 3 mesece; potrdilo o državljanstvu, če
gre za fizične osebe;
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja
overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu
dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec;
– osebno izkaznico oziroma kopijo le-te
(fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb);
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko.
Organizator pred začetkom dražbe preveri in potrdi vse pravočasne prijave.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo izločeni iz postopka.
Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
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Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno. Če je dražitelj samo
eden, se javna dražba kljub temu opravi, če
sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne
zviša cene.
Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat.
9. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07).
Javno dražbo vodi predsednik komisije,
ki jo za ta namen imenuje župan.
Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je
javna dražba neuspešna.
10. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Podrobnejši podatki v zvezi s prijavo
in izvedbo javne dražbe, kakor tudi informacije v zvezi z ogledom predmeta javne
dražbe, so na voljo pri Klavdiji Križanec,
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec,
tel. 03/812-10-28, e-pošta: obcina.rogatec.
klavdija@siol.net.
Javna dražba bo objavljena tudi na
spletni strani Občine Rogatec, na naslovu:
http://www.rogatec.net.
11. Ustavitev postopka: komisija lahko s
soglasjem župana, do sklenitve pravnega
posla, postopek javne dražbe ustavi, brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
Občina Rogatec
Ob-7047/08
Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, na podlagi 19. in 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. do
42. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), 94. člena Statuta občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 in
123/06) in sprejetega Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto
2008 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Dravograd
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravograd, tel. 02/87-23-552, faks
02/87‑23-574, email: obcina@dravograd.si.
2. Opis predmeta prodaje in izklicna
cena
Predmet prodaje so:
A. parc. št. 51/2 – travnik v izmeri 648 m2,
vpisana pri vl. št. 605, k.o. Dravograd – zemljišče se prodaja kot celota. Izklicna cena
znaša 22.700,00 EUR in
B. parc. št. 44/3 – travnik v izmeri 601 m2,
vpisana pri vl. št. 850, k.o. Dravograd – zemljišče se prodaja kot celota. Izklicna cena
znaša 18.050,00 EUR.
Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje
DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga
plača kupec. V ceni tudi ni zajet komunalni
prispevek, ki se odmeri v postopku odmere
komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
C. poslovni prostor, z identifikacijsko
oznako 829-00844-042 (42 E), lokal št. TRŽ
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v izmeri 1525 m2, ki se nahaja v pritličju
objekta Meža 10, 2370 Dravograd, stoječ
na parc. št. 1329/2, k.o. Dravograd, vpisan
pri (podvložku) vl. št. 809/42 (tržnica). Izklicna cena za poslovni prostor lokal št. TRŽ v
izmeri 1525 m2 znaša 327.300,00 EUR. Kot
zemljiškoknjižni lastnik je v zemljiški knjigi še vedno navedena družbena lastnina,
družba Gradbeno podjetje Grosuplje d.d. pa
kot imetnik pravice uporabe.
D. parc. št. 254/10 – dvorišče v izmeri
152 m2 in parkirišče v izmeri 531 m2, vpisana pri vl. št. 309, k.o. Otiški Vrh I – zemljišče
se prodaja kot celota. Izklicna cena znaša
38.500,00 EUR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Najnižji znesek zvišanja: dražitelji lahko za nepremičnine pod A, B, D dvigajo
ceno za večkratnik zneska oziroma za znesek 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja, za nepremičnino pod B pa za večkratnik
zneska oziroma znesek 1.000 EUR, kar je
najnižji znesek višanja.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
poravna kupec na transakcijski račun Občine Dravograd: 01225-0100009832 (pri UJP
Radlje ob Dravi) v osmih dneh od sklenitve
prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino.
Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih s
pravnim poslom.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 10. 9.
2008 v sejni sobi Občine Dravograd, Trg
4. julija 7, 2370 Dravograd, in sicer:
– za nepremičnini pod a) in b) ob 14. uri,
– za nepremičnino pod c) ob 15. uri,
– za nepremičnine pod d) ob 15.30.
Ponudniki morajo osebno ali po pošti na
Občino Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, posredovati prijavo za udeležbo na
dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti v
vložišče Občine Dravograd, najkasneje do
9. 9. 2008 do 12. ure.
7. Višina varščine
Interesenti so dolžni najkasneje do vključno 9. 9. 2008, vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene na transakcijski račun Občine
Dravograd, št.: 01225-0100009832, sklic:
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– pod a) 00 – 1 – 1
– pod b) 00 – 1 – 2
– pod c) 00 – 1 – 3
– pod d) 00 – 1 – 4.
Najugodnejšemu dražitelju bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino
za nepremičnino, ki je predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se
varščina ne povrne.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Dravograd
na tel. 02/872-35-54 in na 02/872-35-58 ali
na e-naslovu: crtomir.epsek@dravograd.si.
9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem županje Občine Dravograd ustavi
postopek prodaje vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo
izkazani stroški.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin ter se pravočasno prijavijo, tako da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni – za pravne
osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta
– za fizične osebe,
– predložijo dokazilo sodišča, da pravna
oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– predložijo potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih,
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja
za pravne osebe in s.p.,
– davčno številko za fizične osebe ali
identifikacijsko številko za DDV za pravne
osebe,
– overjeno pooblastilo (pri upravni
enoti ali notarju) za sodelovanje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– številko transakcijskega računa in ime
banke za primer vračila varščine.

Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno priložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine overjeno pri upravni enoti ali pri
notarju. Organizator bo pravočasno potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo
po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija imenovana
pri županji,
– draži lahko tisti, ki se je do vključno dne
9. 9. 2008 do 12. ure, pravočasno prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
overjeno pooblastilo s strani upravne enote
ali notarja,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če izklicna cena ni dosežena, je javna
dražba neuspešna,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
– dražba je končana, ko je vodja dražbe
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo,
– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo) kakor tudi 20% DDV oziroma davek na promet nepremičnin plača
kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani
dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več
kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino.
Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži
njegovo varščino.
Občina Dravograd
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Razpisi delovnih mest
Št. 105/08
Ob-7012/08
Javni zavod Zdravstveni dom Zagorje
na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih, 20. člena Statuta ZD Zagorje in
11. člena KP za zdravnike in zobozdravnike
objavlja prosto delovno mesto
zdravnika specialista pediatra oziroma specialista šolske medicine oziroma
specialista splošne ali družinske medicine oziroma zdravnika po končanem sekundarijatu.
Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim
delovnim časom za določen čas 24 mesecev.
Pogoji za zasedbo:
– končana Medicinska fakulteta,
– opravljen strokovni izpit,
– opravljena specializacija ustrezne
smeri oziroma podiplomski tečaj oziroma
opravljen sekundarijat s preizkusom usposobljenosti z veljavno licenco,
– znanje slovenskega jezika,
– veljavna licenca Zdravniške zbornice
Slovenije,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– poskusno delo štiri mesece.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in kratek življenjepis
v 15 dneh po objavi tega razpisa pošljejo na
naslov: Zdravstveni dom Zagorje, Kadrovska služba, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje
ob Savi.
O izbiri bomo kandidate pisno obvestili v
30 dneh po izbiri.
Javni zavod Zdravstveni dom Zagorje
Št. 40/2008
Ob-7045/08
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto
svetovalec v Službi za razvoj in iz
vedbo projektov, Sektorju za programe
Ad futura.
I. Kandidati morajo za zasedbo razpisanega delovnega mesta izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične, naravoslovne, družboslovne ali
druge ustrezne smeri (prva stopnja);
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– višja raven znanja angleškega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka. Če kandidat strokovnega izpita
iz upravnega postopka nima, ga bo moral
opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.
II. Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zah-

teva 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 kandidat 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 drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
kandidat kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
na 7 mesecev v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti ali izobrazbo, pridobljeno po
študijskem programu druge stopnje v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
III. Delovno področje:
Svetovalec v Službi za razvoj in izvedbo
projektov, Sektorju za programe Ad futura,
opravlja naslednje naloge:
– pomoč pri pripravi in izvedbi programov in javnih razpisov za področje mednarodne mobilnosti dijakov, študentov in raziskovalcev;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov za
oblikovanje zahtevnejših gradiv in samostojno
oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi
ukrepov s področja mednarodne mobilnosti
dijakov, študentov in raziskovalcev;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji;
– sodelovanje v projektnih skupinah;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
IV. 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, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu in opis
del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri
posameznem delodajalcu;
– 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 postopka dovoljuje Javnemu skladu Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije pridobitev podatkov iz tretje alineje iz uradne evidence,
sicer mora dokazila dostaviti sam.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
V. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas, s pol-

nim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva
27, Ljubljana.
VI. Nepopolne prijave ali prijave, iz katerih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
VII. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki,
ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Ne
odpiraj – za razpis – svetovalec – Ad futura«
na naslov: Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva
27, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS in na oglasni deski Zavoda RS za zaposlovanje, pri čemer
rok za prijavo začne teči naslednji dan po
zadnji objavi.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov info@sklad-kadri.si (v vrstico »Zadeva«
elektronskega sporočila naj kandidat vpiše
»Za razpis – svetovalec – Ad futura«), pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
VIII. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 60 dni po opravljeni izbiri.
IX. Dodatne informacije o izvedbi razpisa lahko kandidati dobijo na tel. 434-10-80
(kontaktna oseba Sabina Črnila).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 110-216/2008-03110
Ob-7052/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 4 prosta mesta 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 živ
ljenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
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dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-35/2008-03110
Ob-7053/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo):

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Krškem.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmož
nosti in

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Ob-7009/08
SGI, d.o.o., Kosovelova ulica 9, Idrija,
na podlagi 19. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 45. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03) in soglasja Občine
Idrija z dne 31. 1. 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja
1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
nezasedeno trisobno stanovanje št. 7 v večstanovanjski hiši na naslovu Šolska ulica 8,
Spodnja Idrija, parc. št. 485/6, k.o. Spodnja
Idrija, v izmeri 61,71 m2, s pripadajočo kletjo
v izmeri 13,50 m2.
2. Stanovanje je nezasedeno.
3. Izklicna cena za nepremičnino je
55.382,24 EUR. Cena nepremičnine je bila
določna na podlagi cenitvenega poročila
sodnega izvedenca, z dne 6. 12. 2007, povečana za rast cene življenjskih potrebščin.
Kupec je dolžan plačati tudi 2% davek na
promet nepremičnin.
4. V postopku lahko sodelujejo državljani
držav članic EU, pravne osebe in samostojni
podjetniki s sedežem v državah članicah
EU. Ponudniki naj posredujejo svojo ponudbo priporočeno v zaprti kuverti z oznako
»Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja« v pisarno SGI, d.o.o., Kosovelova
ulica 9, 5280 Idrija.
5. Ob predložitvi ponudbe so ponudniki
dolžni predložiti tudi varščino kot garancijo
za resnost ponudbe. Varščina znaša 10%
izklicne cene. Varščino so dolžni ponudniki
vplačati na poslovni račun družbe SGI, d.o.o.
št.: SI56 0475-2000-0322-963, odprt pri Novi
KBM, d.d., sklic: 00 2358-7, namen »varščina
za stanovanje«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v
ceno, drugim pa bo brezobrestno vrnjena v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.
6. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
a) podatke o ponudniku:
– ime in priimek fizične osebe, naziv
pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika,
– naslov oziroma sedež,
– davčno številko,
– EMŠO oziroma matično številko,
– številko transakcijskega računa ter
naziv in sedež banke za vračilo vplačane
varščine;
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene.
Ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo
potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice
(fizične osebe), potrdila o registraciji (pravne osebe), priglasitvenega lista (samostojni
podjetniki).
7. Stanovanje se prodaja po načelu videno – kupljeno.
8. Rok za oddajo ponudb je 30. 9. 2008
do 12. ure.
9. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo kot edini kriterij upoštevana najvišja ponujena kupnina.
10. Z uspelim ponudnikom se sklene
prodajna pogodba. Ponudnik je dolžan pri-

stopiti k podpisu pogodbe najkasneje v roku
5 dni od povabila k podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po podpisu
pogodbe oziroma prejema računa je bistvena sestavina pogodbe.
11. Kupec nosi tudi stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju ter stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni
prenos lastninske pravice na stanovanju se
opravi po plačilu celotne kupnine.
12. Objava javnega poziva za zbiranje
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z
najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za stanovanje, ki je predmet
tega poziva.
13. SGI, d.o.o. si pridržuje pravico, da
začeti postopek javnega zbiranja ponudb do
sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi.
14. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
zgoraj navedenem naslovu vsak delovni dan
na tel. 05/374-33-33, kontaktna oseba Marija Novak Boškovič. Ogled nepremičnine je
mogoč po predhodnem dogovoru.
SGI, d.o.o.
Št. 030937
Ob-7025/08
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana na podlagi
2. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 14,
z dne 16. 2. 2007) objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo delovnega vozila
1. Predmet prodaje: delovno vozilo MAN
27.372 DF z nadgradnjo KROLL, leto izdelave 1994, moč motorja 272 kw (za čiščenje
s povratno vodo).
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
3. Delovno vozilo, ki je predmet prodaje,
bo prodajalec prodal najboljšemu ponudniku.
4. Postopek bo vodila Služba za javna naročila. Kontaktna oseba za dodatne
informacije glede oddaje ponudb je Uroš
Pečaver, tel. 01/580-83-96, elektronski
naslov: upecaver@vo-ka.si, ali Miha Jeras, tel. 01/580-83-32, elektronski naslov:
mjeras@vo-ka.si.
5. Ogled delovnih vozil je možen dne
28. 8. 2008 med 10. in 11. uro na naslovu
CČN Ljubljana, Cesta v Prod 100, Ljubljana.
6. Pisna ponudba mora biti dostavljena v
zaprti ovojnici z vidno oznako »Ponudba za
delovno vozilo – Ne odpiraj« na sedež prodajalca JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, najkasneje do
2. 9. 2008 do 10. ure. Ponudbe prispele po
navedenem roku se ne bodo upoštevale.
7. Ponudnik mora izkazati namen oziroma področje uporabe delovnega vozila. Delovno vozilo bo prodajalec prodal le kupcu,
ki ga ne bo uporabljal na območju katerem
prodajalec izvaja javno službo odvajanja in
čiščenja odpadne vode.
8. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe,

– ponujeno ceno,
– natančno navedbo delovnega vozila za
katerega oddaja ponudbo,
– namen oziroma področje uporabe delovnega vozila.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire je
opisan v 3.točki. Delovno vozilo bo prodano
po načelu videno kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane.
10. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8
dni od prejema podpisati prodajno pogodbo
in v nadaljnjih osmih dneh plačati celotno kupnino. V nasprotnem primeru si prodajalec
pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe
naslednjega najugodnejšega ponudnika.
11. Kupec delovnega vozila je dolžan
plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in
izvedbo pogodbe ter plačati vse pripadajoče
javne dajatve.
12. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter da
lahko, do sklenitve pravnega posla že začeti
postopek, ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Št. 478-4/2008-4-231
Ob-7035/08
Republika Slovenija, Upravna enota Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, na
podlagi 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), kot prodajalec objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo vozil
I. Predmet prodaje:
1. Osebno vozilo Renault Megane 1.6, reg. št.: CE H6-000, letnik 2001,
80.650 prevoženih km, št. ohišja VF
1BA0B0525371809, tip motorja K4MA7, 079
kW, 1.598 cm3, barva vozila S3M. Vozilo je
bilo vzdrževano, redno servisirano in dobro
ohranjeno. K vozilu spadajo tudi 4 zimske
gume. Izklicna (najnižja) cena predmetne
prodaje je 4.432,00 EUR.
2. Osebno vozilo Renault Clio 1.2, reg.
št.: CE H6-066, letnik 2003, 21.350 prevoženih km, št. ohišja VF 1CB05CF28733931,
tip motorja D4FB7, 55 kW, 1.149 cm3, barva
vozila S3M. Vozilo je bilo vzdrževano, redno
servisirano in dobro ohranjeno. K vozilu spadajo tudi 4 zimske gume. Izklicna (najnižja)
cena predmetne prodaje je 4.046,00 EUR.
II. Zakonska podlaga za razpolaganje:
Prodaja dveh osebnih vozil se izvaja na
podlagi določil Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07).
V skladu s prvim odstavkom 14. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) sta bili osebni vozili vključeni v letni
načrt razpolaganja s premičnim premoženjem države.
III. Vozili se prodajata po načelu »videno
kupljeno«.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne
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osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije.
Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o
državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o
državljanstvu (potni list, osebna izkaznica).
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) V primeru, da se ponudba poda po
pooblaščencu, je potrebno priložiti overjeno
pisno pooblastilo.
c) Obvezno je potrebno vplačati varščino
(kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10%
izklicne cene predmeta prodaje, ki se vplača
na TRR proračuna št. 01100-6300109972,
sklic: 18 62480-7201001-47840108 ter ponudbi priložiti potrdilo o plačilu varščine.
Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom
bo varščina vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje.
d) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– priimek in ime oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe,
– davčna številka,
– številka osebnega računa ali poslovnega računa ter ime banke, kamor se neizbranim ponudnikom povrne vrednost vplačane
kavcije,
– v primeru ponudnika, ki je pravna oseba: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od objave tega razpisa
(lahko tudi kopija),
– overjeno pooblastilo, v primeru, da se
ponudba poda po pooblaščencu,
– navedbo premičnine, ki je predmet prodaje,
– ponujena cena, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene,
– izjava ponudnika, da se strinja z vsemi
pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. V primeru
pravne osebe se izjava podpiše s strani
zakonitega zastopnika in z žigom.
e) Rok za plačilo kupnine je bistvena
sestavina kupoprodajne pogodbe in je določen v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne
pogodbe.
Davek na promet rabljenih motornih vozil
plača kupec. Kupec plača tudi morebitne
druge dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva. Kupec je dolžan spremembo lastništva pri registracijski organizaciji
urediti v 15 dneh od podpisa kupoprodajne
pogodbe.
V. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do dne 5. septembra 2008 do 12. ure, na naslov Upravna enota Šentjur pri Celju, Mestni trg 10,
3230 Šentjur, pod oznako »Javno zbiranje
ponudb za prodajo vozil – Ne odpiraj«.
Javno odpiranje ponudb bo dne 9. septembra 2008 ob 8. uri v prostorih Upravne
enote Šentjur pri Celju (sejna soba upravne
enote).
Ponudbe so lahko oddane priporočeno
po pošti ali osebno v času uradnih ur vložišča upravne enote: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 18. ure,
petek od 8. do 13. ure.
Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je do 19. septembra 2008.
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VI. Ponudnik mora ponuditi odkup enega
ali obeh vozil. Izbran bo ponudnik, ki ponudi najvišjo kupnino. Prodajalec si pridržuje
pravico, da ne glede na prejete ponudbe
ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
Predstojnik prodajalca lahko postopek do
sklenitve pravnega posla tudi ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
VII. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni.
VIII. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti kupoprodajno pogodbo
najkasneje v roku 8 dni od prejema pisnega
poziva k podpisu pogodbe.
IX. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o vozilih na
naslovu: Upravna enota Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur, Urška Novak
(tel. 03/747-12-41, 051/680-951; e-naslov:
urska.novak@gov.si). Ogled vozil je mogoč
po predhodnem dogovoru z Urško Novak.
Upravna enota Šentjur pri Celju
Ob-7043/08
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93), 84. in 87. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 39/99, 61/01, 65/03 in 23/07), 82. do
85. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in
10. člena Odloka o podelitvi koncesije gradenj za obnovo in vzdrževanje OŠ Koroški
jeklarji (Uradni list RS, št. 83/08), Občina
Ravne na Koroškem objavlja
javno zbiranje ponudb
za podelitev koncesije gradenj
za obnovo in vzdrževanje
OŠ Koroški jeklarji
1. Koncedent: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet koncesije: obnova in vzdrževanje objekta OŠ Koroški jeklarji, kar obsega:
– obnova objekta OŠ Koroški jeklarji v
skladu s projektno dokumentacijo, s katero
razpolaga koncedent,
– podelitev pravice do poslovne uporabe
objekta v lasti koncedenta,
– tekoče vzdrževanje objekta v koncesijski dobi,
– izvajanje drugih nalog, ki jih skladno z
zakonom, podzakonskimi akti in akti koncedenta zajema izvajanje javne službe.
Koncesija gradenj se izvede po modelu
BTO (model zgradi – prenesi v last – upravljaj).
3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 15 let.
4. Območje izvajanja koncesije: objekt
OŠ Koroški jeklarji v Občini Ravne na Koroškem.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da pripravi in predloži tehnični elaborat,
iz katerega izhaja njegova usposobljenost
za izvajanje javne službe in način opravljanja javne službe,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za čas trajanja koncesije,
iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno
storitev za končne uporabnike,

– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet
javne službe,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi
kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za
izvajanje javne službe (načrtovanje, upravljanje in vzdrževanje objektov in naprav, ki
so predmet koncesije),
– da pripravi in predloži ceno in strukturo cene ter projekcijo finančnih obremenitev
koncedenta za ves čas trajanja koncesije,
– da upošteva prednost zagotavljanja
javnega interesa pri izvajanju javne službe
na dolgi rok, pred pridobivanjem dobička v
vložena sredstva,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil
zavarovanje proti odgovornosti za škodo,
ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem
koncesije povzročijo on sam ali kdo drug,
ki bo delal v njegovem imenu, koncedentu
ali tretji osebi,
– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz
tega odloka in pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da predloži garancijo za kontinuirano
in kvalitetno izvajanje javne službe,
– da parafira predlog koncesijske pogodbe,
– da komunicira v slovenskem jeziku in
da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji,
oziroma predpise mednarodnih organizacij,
katerih uporabo Republika Slovenija priznava.
6. Vsebina ponudbe: ponudba mora biti
pripravljena skladno z dokumentacijo za
zbiranje ponudb, ki bo objavljena na spletni
strani Občine Ravne na Koroškem www.
ravne.si.
7. Merili za izbiro koncesionarja:
– skupni stroški,
– reference.
Merili sta podrobneje opisani v dokumentaciji za zbiranje ponudb.
8. Rok oddaje ponudb: do 19. 9. 2008
do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem.
9. Rok sprejema odločitve: odločitev o
podelitvi koncesije in izboru koncesionarja
bo sprejeta do 26. 9. 2008.
10. Koncedent si pridržuje pravico do
dodatnih pogajanj in usklajevanj s ponudniki ter pravico da koncesije ne podeli
nobenemu od ponudnikov.
11. Razpisna dokumentacija je na voljo
na spletni strani Občine Ravne na Koroškem www.ravne.si. Projektna dokumentacija je na voljo proti plačilu 100 € in predhodni najavi dviga projektne dokumentacije
pri odgovornih osebah za javni razpis na
vesna.kozlar@ravne.si ali primoz.praper@
gmail.com.
12. Kontaktni osebi v zvezi z razpisno
dokumentacijo sta Vesna Kozlar, za pojasnila o tehničnih značilnostih obnove pa
Primož Praper. Vsa vprašanja ponudniki
posredujejo pisno po pošti na naslov naročnika ali na e-poštna naslova: vesna.
kozlar@ravne.si oziroma primoz.praper@
gmail.com.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-7040/08
Gostilna in trgovina COREL, Corel Jože
s.p. v stečaju, na podlagi sklepa stečajnega
senata Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr.
št. St 91/2008 z dne 4. 8. 2008 objavlja
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zbiranje ponudb
z možnostjo zviševanja cen na naroku
za odpiranje ponudb
za prodajo nepremičnine k.o. Mahovnik,
ZK vložek 152, parcelna številka 27/3, velikost zemljišča 567,00 m2 in velikost objekta
224,56 m2, v naravi dvorišče in stanovanjsko
poslovno objekt, in sicer vse do ½, po ocenjeni likvidacijski vrednosti 44.375,00 EUR.
Pogoji:
– Odpiranje ponudb bo dne 22. 9. 2008
ob 14.30 na Okrožnem sodišču v Ljubljani,
Miklošičeva 7, Ljubljana, razpravna dvorana IV.
– Zainteresirani ponudniki pošljejo ponudbo na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani – Gostilna in trgovina COREL, Jože
Corel s.p. v stečaju, s pripisom »Javno zbiranje ponudb stečajnega dolžnika – Opr.
št. 91/2008 Ne odpiraj«.
– Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne osebe po svojem zakonitem
zastopniku, ki se mora izkazati s predložitvijo izpiska iz sodnega registra in fizične
osebe, ki se morajo izkazati z osebnim dokumentom. Pooblaščenci pravnih in fizičnih
oseb morajo na javnem odpiranju ponudb
predložiti pooblastilo za licitiranje.

– Pred začetkom javnega odpiranja
ponudb morajo zainteresirani ponudniki
predložiti javno listino pristojnega organa,
s katero dokazujejo ali potrjujejo, da ne
obstojajo dejstva in okoliščine iz prvega,
drugega in tretjega odstavka 153. člena
ZPPSL ali pri notarju overjeno izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljajo, da ne obstajajo okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka
153. člena ZPPSL.
– Udeleženci morajo plačati varščino
v višini 10% izklicne cene za blago, za
katerega bo poslana ponudba in se vplača na poslovni račun stečajnega dolžnika
št. 27000-0000087963 pri Factor banki d.d.
Ljubljana, s pripisom »Varščina v zvezi z
javnim zbiranjem ponudb« in predložiti dokazilo o vplačilu varščine najkasneje na
naroku.
– Plačana varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa vrnjena v 8 dneh po končanem naroku za odpiranje ponudb. Varščina se ne obrestuje.
– Na naroku za javno zbiranje ponudb
imajo udeleženci, ki so poslali ponudbo in
vplačali varščino, možnost zviševati ceno
in izbrana bo ponudba z najvišjo ponujeno
ceno.
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– V izklicni (prodajni) ceni ni vključen
davek.
– Uspeli ponudnik mora skleniti pisno pogodbo o nakupu v roku 3 dni od dneva javnega odpiranja ponudb, kupnino pa v celoti
plačati v roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni
od dneva sklenitve pisne pogodbe.
– Če uspešni ponudnik ne sklene pisne
pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, se šteje, da je od nakupa
odstopil in je prodaja razdrta; v tem primeru
plačano varščino zadrži prodajalec. Če izbrani kupec odstopi od nakupa ali ne plača
v roku celotne kupnine, se mu vrne le tisti
del že plačane kupnine, ki ostane po pokritju vseh stroškov, nastalih zaradi njegovega
odstopa od nakupa.
– Nepremičnina se kupujejo po načelu
»videno – kupljeno« tako glede stvarnih kot
pravnih napak.
– Kupljena nepremičnina se bo kupcu
izročilo v last in posest po plačilu celotne
kupnine.
– Za vse informacije in dogovore glede
ogleda premičnin in dokumentacije kličite
na tel. 01/520-20-02 med 9. in 13. uro dopoldne, od ponedeljka do petka.
Stečajna upraviteljica
Melita Butara
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-7/2006/24
Ob-7036/08
V register političnih strank se pri politični
stranki Liberalni demokraciji Slovenije, s
kratico imena LDS in s sedežem v Ljub
ljani, Slovenska cesta 29 ter z matično
številko: 5837090, vpiše sprememba statuta in sprememba znaka stranke. Znak Liberalne demokracije Slovenije je sestavljen
iz kratice »LDS« in polnega izpisa imena
stranke: »liberalna demokracija slovenije«.
Oba elementa stojita na namišljeni horizontali in sta v dolžinskem razmerju 1 proti 5;
1 za izpis polnega imena in 5 za kratico s
pripadajočim vmesnim prostorom. Znak je
postavljen na belo podlago. Kratica LDS je
v velikostnem razmerju 1 proti 3 (višina:širina). Izpisana je z velikimi tiskanimi črkami tipografije Maquette black. Med posameznimi
črkami ni razmika (kearning - 135), tako da

PANTONE Process CYAN
C 100 . M 0 . Y 0 . K 0
R 0 . G 153 . B . 220

se v svojih skrajnih točkah prekrivajo. Dolžina kratice določa velikost razmika med njo
in izpisom polnega imena stranke, in sicer
razmik med njima znaša 1/8 dolžine kratice.
Barva kratice je PANTONE Process CYAN.
Poln izpis imena stranke je postavljen levo
od kratice. Besede so postavljene vertikalno; vsaka v svoj stolpec od leve proti desni
in poravnane na spodnjo linijo znaka. Izpisane so v tipografiji Maquette black. Velikost
črk je v stalnem razmerju z velikostjo kratice; pri velikosti črk kratice 106 pt, je napis
»liberalna demokracija slovenije« zapisan s
črkami velikosti 15 pt in vrstičnim razmikom
16,5 pt. Vsaka izmed besed je zapisana v
svoji natančno določeni barvi: »liberalna« v
barvi PANTONE 2758 C, »demokracija« v
PANTONE Process CYAN in »slovenije« v
PANTONE 368 C.«

PANTONE 368 C
C 40 . M 0 . Y 100 . K 0
R 147 . G 196 . B . 17

PANTONE 2758 C
C 100 . M 90 . Y 10 . K 0
R 0 . G 57 . B . 138
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Evidence sindikatov
Št. 101-7/2008-4
Ob-5750/08
1. Upravna enota Celje sprejme v hrambo statut sindikata Upravne enote Celje,
Ljubljanska cesta 1, Celje (v nadaljevanju: Statut UE Celje) in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 242.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi statuta sindikata, postane Sindikat UE Celje,
pravna oseba.
3. Za identifikacijo se določi matična številka: 1229273.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-08-0272
Ob-7013/08
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba
US) poziva osebe, ki menijo, da so pravni
nasledniki po verjetno umrlem Tinta Francu, pok. Antona, Ravnica, 5251 Grgar, lastniku parcele št. 726 v katastrski občini
2266-Ajba, da se javijo v 30 dneh od dneva
objave oklica v Uradnem listu RS in na enotnem državnem portalu e-uprava ter vstopijo v postopek evidentiranja urejene meje
št. 02112-632/2008.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče,
velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko
mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 6. 8. 2008
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Objave gospodarskih družb

Ob-7011/08
Družba Grafika Soča, d.o.o., Sedejeva ulica 4, Nova Gorica, v skladu s
629. členom ZGD-1 v povezavi s prvim
odstavkom 586. členom ZGD-1, objavlja
obvestilo, da namerava izvesti delitev družbe po postopku oddelitve z ustanovitvijo
nove družbe in da je kot prenosna družba
Okrožnemu sodišču v Novi Gorici (registrsko sodišče) že predložila delitveni načrt z
vsemi prilogami.
Družbeniku je na sedežu družbe v Novi
Gorici omogočen pregled delitvenega načrta
in vseh ostalih listin v zvezi z delitvijo.
Družbeniku bo družba najmanj 14 dni
pred zasedanjem skupščine družbe, ki bo
odločala o delitvi, skupaj z vabilom za skupščino poslala vse listine v zvezi z delitvijo,
razen če se ne bo družbenik temu veljavno
odpovedal.
Družba mora, v skladu s tretjim odstavkom 629. člena ZGD-1, vsakemu upniku na
njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis delitvenega
načrta. Družba nima sveta delavcev. Upniki
imajo skladno s 636. členom ZGD-1 pravico
zahtevati zavarovanje za svoje nezapadle,
negotove ali pogojne terjatve, če tako zavarovanje zahtevajo v 6 mesecih po objavi
vpisa oddelitve v sodni register.
Vsak, čigar pravni interes je prizadet zaradi oddelitve lahko, skladno s 637. členom
ZGD-1, zahteva pojasnila o dodelitvi posameznih delov premoženja in obveznosti.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala
o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini
bo direktor ustno obrazložil vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju
za delitev družbenika obvestil o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe,
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.
Grafika Soča, d.o.o.
Tomaž Perčič, direktor
po pooblastilu:
Majda Fabiani
Franc Brglez
Ob-7042/08
Likvidacijski upravitelj družbe Iskraemeco, družba za upravljanje in svetovanje,
d.d. – v likvidaciji, s sedežem v Kranju, Savska loka 4, matična številka 1303929000,
obvešča morebitne upnike, da je Okrožno
sodišče v Kranju s sklepom opr. št. Srg
2008/15945 z dne 1. 4. 2008 vpisalo sklep
skupščine družbe z dne 24. 1. 2008 o začetku redne likvidacije družbe z naslednjo
vsebino: »Sklep o likvidaciji družbe: Firma
in sedež družbe: Iskraemeco, družba za
upravljanje in svetovanje, d.d., 4000 Kranj,
Savska loka 4; organ, ki je sprejel sklep:
skupščina družbe na podlagi določb druge alineje I. odstavka 402. člena ZGD-1
in 49. člena Statuta družbe; razlog za prenehanje: odsvojitev vseh delnic družbe Iskraemeco d.d.; rok za prijavo terjatev do
družbe: 30 dni od objave sklepa o začetku
likvidacije družbe v Uradnem listu RS; ime,

priimek in prebivališče likvidacijskega upravitelja: Leon Lebar, 4000 Kranj, Benedikova
ulica 5; o predlogu poročila o poteku likvidacijskega postopka in predlogu za razdelitev
premoženja sklepa nadzorni svet družbe; za
spremljanje in dajanje navodil likvidacijskemu upravitelju pri delu je pristojen nadzorni
svet družbe; likvidacija družbe se opravi po
vpisu tega sklepa v sodni register in od tedaj
dalje družba uporablja v svoji firmi pristavek
»v likvidaciji«.«
Likvidacijski upravitelj poziva upnike, da
prijavijo svoje terjatve do družbe v roku 30
dni od te objave.
Iskraemeco, d.d. – v likvidaciji
Ob-7050/08
Skupščina družbe Celanese Polisinteza d.o.o., Dekani 3A, 6271 Dekani, je dne
14. 5. 2008 sprejela sklep o prenehanju
družbe po postopku likvidacije na podlagi
členov 402. in 403. Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1).
Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan Andrej Brun, Ulica Gradnikove brigade 61, Nova Gorica.
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. Srg 2008/25463 z dne 31. 7. 2008
vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo
Celanese Polisinteza d.o.o – v likvidaciji.
Upniki družbe Celanese Polisinteza
d.o.o. – v likvidaciji se pozivajo, da v roku
30 dni od te objave v Uradnem listu RS prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji in jih
v enem izvodu, skupaj s priloženimi dokazili
o temelju in višini svojih terjatev, pošljejo na
naslov: Celanese Polisinteza d.o.o. – v likvidaciji, Dekani 3A, 6271 Dekani, za Andreja
Bruna, likvidacijskega upravitelja.
Likvidacijski upravitelj vse dolžnike družbe Celanese Polisinteza d.o.o. – v likvidaciji
poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Celanese Polisinteza d.o.o. –
v likvidaciji
Andrej Brun, likvidacijski upravitelj

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-7026/08
Uprava družbe Nama trgovsko podjetje
d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, matična št. 5024811000 obvešča upnike
družbe, da je Okrožno sodišče v Ljubljani
s sklepom opr. št. Srg 2008/26967, z dne
30. 7. 2008, vpisalo sklep skupščine z dne
30. 6. 2008, da se osnovni kapital zmanjša
po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala in sicer za znesek v višini
1.697.755,10 EUR na znesek osnovnega
kapitala v višini 3.977.325,00 EUR.
Uprava družbe poziva upnike družbe, da
v šestih mesecih po tej objavi vpisa sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register prijavijo morebitne terjatve, ki so nastale
pred to objavo vpisa sklepa o zmanjšanju

osnovnega kapitala družbe, zaradi poplačila
njihovih terjatev.
Upnikom, ki se bodo pravočasno javili
na predmetni poziv in ne bi bili poplačani
v šestih mesecih po tej objavi vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, bo družba zagotovila ustrezno
zavarovanje njihovih terjatev, preden bodo
opravljena plačila delničarjem.
Nama d.d.

Sklici skupščin
Ob-7005/08
Na podlagi 6.3.3. točke Statuta družbe
Kovinar, inženiring, kovinarstvo in trgovina, Novo mesto, d.d. Ljubljanska cesta 36,
Novo mesto, uprava družbe sklicuje
11. skupščino
družbe Kovinar, Novo mesto, d.d.,
ki bo v četrtek, 25. 9. 2008, ob 10. uri, v
prostorih družbe Kovinar Novo mesto d.d.,
Ljubljanska cesta 36, Novo mesto.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se imenuje Dušan Mohar, za preštevalki glasov se imenujeta Simona Gašperšič in Jelka Makovec. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2007 in poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička oziroma pokrivanju bilančne
izgube za leto 2007 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2007 in poročilom nadzornega sveta, sprejme se predlog o uporabi
bilančnega dobička ter se podeli razrešnica
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2007.
3. Pridobivanje lastnih delnic na podlagi
pooblastila skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo, da lahko
kupuje lastne delnice v skladu z 247. členom ZGD-1, pri čemer je najvišja nakupna
cena za delnico 20 EUR.
Obenem skupščina pooblašča upravo,
da lahko izvrši umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na
dan 18. 9. 2008 vpisani v K.D.D.
Za udeležbo se udeleženci izkažejo z
osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z
izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, so delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Kovinar Novo mesto d.d.,
Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, vsak de-
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lovni dan med 11. in 12. uro, v času od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne z istim dnevnim redom ob 11. uri
na istem kraju.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kovinar Novo mesto d.d.
uprava
Ob-7017/08
Na podlagi določb 38. člena Statuta
družbe Iskraemeco, DUS, d.d., uprava in
nadzorni svet družbe sklicujeta
skupščino delničarjev
družbe Iskraemeco, družba
za upravljanje in svetovanje,
d.d. – v likvidaciji,
za dne 23. septembra 2008, ob 16. uri,
v prostorih družbe Reina, d.d., na naslovu
Kranj, Savska loka 1, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Janez Hočevar, za preštevalki glasov pa Sonja Zupan in Ana Pogačnik.
Skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2007, podelitev
razrešnice upravi ter nadzornemu svetu in
odločanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina družbe je seznanjena
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila družbe za poslovno leto
2007.
2.2. Upravi in nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto
2007.
2.3. Bilančna izguba za leto 2007 znaša
7.834.104 EUR. V višini 4.031.168 EUR se
pokrije iz rezerv iz dobička, preostali znesek
v višini 3.802.936 pa iz kapitalskih rezerv.
3. Poslovno poročilo za prvo trimesečje
2008.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina sprejme poročilo za prvo
trimesečje 2008.
4. Poročilo uprave o poteku likvidacijskega postopka in o razdelitvi premoženja
družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom uprave o poteku likvidacijskega
postopka in o razdelitvi premoženja družbe.
5. Plačila likvidacijskemu upravitelju in
članom nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: za delo likvidacijskega upravitelja se določi plačilo v znesku
9.500 EUR, za člane nadzornega sveta
družbe pa se določi plačilo v višini 1.000
EUR, za predsednika nadzornega sveta pa
v višini 2.000 EUR. Vsi navedeni so upravičeni tudi do plačila potrebnih materialnih
in potnih stroškov za opravljanje funkcije.
Plačila se izvedejo iz sredstev družbe, po
izplačilu obveznosti upnikom in pred razdelitvijo premoženja med delničarje.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, z letnim poročilom uprave in
nadzornega sveta ter poročilom uprave o
poteku likvidacijskega postopka in o razdelitvi premoženja družbe, je delničarjem na
vpogled od objave sklica skupščine naprej,
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na sedežu družbe, Savska loka 4, 4000
Kranj, vsak delavnik od 10. do 12. ure, pri
Majdi Borišek.
Predlagatelja sklepov skupščine sta
uprava in nadzorni svet. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne
pravice imajo delničarji, ki bodo na 13. september 2008 vpisani v delniško knjigo družbe in ki bodo sami ali prek svojih zakonitih
zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili
svojo udeležbo na skupščini najmanj tri dni
pred dnem, ko bo zasedanje skupščine, na
naslov družbe. Pooblaščenci in zastopniki
se morajo pred začetkom skupščine izkazati
s pooblastilom oziroma izpiskom iz sodnega
registra.
Iskraemeco DUS d.d. – v likvidaciji
uprava in nadzorni svet
Ob-7022/08
Na podlagi Statuta družbe Skupina KIK
Kamnik d.d., Fužine 9, Kamnik in v skladu
z določbami ZGD-1 upravni odbor družbe
sklicuje
16. skupščino
družbe Skupina KIK Kamnik d.d., Fužine
9, Kamnik,
ki bo dne 23. 9. 2008 ob 13. uri, na sedežu družbe Equity d.o.o., Žebljarska pot
5, Kamnik.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine
se imenuje Jure Prebil. Za preštevalca glasov se imenujeta Petra Pavli in Milan Grašič. Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Potrditev sklepov 15. skupščine družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
Predlog sklepa: potrdijo se vsi sklepi,
sprejeti na prejšnji skupščini družbe Skupina
KIK Kamnik d.d., ki je bila dne 11. 7. 2008,
na sedežu družbe Equity d.o.o., Žebljarska
pot 5, Kamnik.
3. Preračun nominalnih zneskov delnic
in osnovnega kapitala v eure, uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa: v skladu s 693. do
695. členom ZGD-1 se preračunajo nominalni zneski delnic in osnovnega kapitala
v eure tako, da nominalni znesek delnice
8.000 SIT znaša 33,38 EUR, osnovni kapital
družbe pa znaša 6.586.842,02 EUR. Uvedejo se kosovne delnice, ki nadomestijo delnice z nominalnim zneskom 33,38 EUR, tako
da delnica z nominalnim zneskom 33,38
EUR postane 1 kosovna delnica.
4. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe.
Osnovni kapital se poveča v skladu s
358. členom ZGD-1 s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital, in sicer iz naslednje postavke:
– preneseni čisti poslovni izid v višini
4.607.941,81 EUR.
Po izvedenem povečanju znaša osnovni
kapital družbe 11.194.783,83 EUR.
Sklep o povečanju osnovnega kapitala
temelji na revidirani bilanci stanja družbe
na dan 30. 6. 2008, ki je sestavni del in priloga tega sklepa in iz katere je razvidno, da
družba na dan 30. 6. 2008 izkazuje kapital v
višini 13.601.291,03 EUR, in sicer od tega:
– preneseni čisti poslovni izid v višini
4.607.941,81 EUR.
5. Sprejem sprememb Statuta delniške
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe Statuta družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
v skladu s sklepoma, sprejetima pod točko
3. in točko 4., tako da se spremeni 3. (tretji)
člen Statuta, ki se po novem glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
11.194.783,83 EUR (enajstmilijonovstoštiriindevetdesettisočsedemstotriinosemdesest
evrov in triinosemdeset centov).
Osnovni kapital je razdeljen na 197.329
(stosedemindevetdesettisočtristodevetindvajset) navadnih kosovnih delnic.
Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.«
6. Imenovanje posebnega revizorja za izvedbo posebne revizije in preveritev škodljivih
poslov bivšega generalnega direktorja Igorja
Krena, vezanih na odtujitev nepremičnin,
dokapitalizacijo družbe KIK Kamnik d.o.o. s
konverzijo terjatev in prijavo insolvenčnih postopkov za družbe Skupina KIK Kamnik d.d.,
KIK Kamnik d.o.o. in KIK Plastika d.o.o.
Predlog sklepa: imenuje se posebnega
revizorja družbo ABC revizija, d.o.o. za izvedbo posebne revizije družbe Skupina KIK
Kamnik d.d. in preveritev škodljivih poslov
bivšega generalnega direktorja Igorja Krena,
vezanih na odtujitev nepremičnin, dokapitalizacijo družbe KIK Kamnik d.o.o. s konverzijo terjatev in prijavo insolvenčnih postopkov
za družbe Skupina KIK Kamnik d.d., KIK
Kamnik d.o.o. in KIK Plastika d.o.o.
7. Imenovanje izrednega revizorja zaradi
podcenitve postavk v letnih poročilih za leta
2004, 2005, 2006 in 2007.
Obrazložitev: glede na to, da obstaja utemeljen sum, da so računovodski izkazi za poslovna leta 2004, 2005, 2006 in 2007 potvorjeni z mnogo bistveno podcenjenimi postavkami
in brez predpisanih poštenih pojasnil oziroma
z nepopolnimi pojasnili, se predlaga skupščini
v imenovanje izrednega revizorja družbo ABC
revizija, d.o.o., ki bo preverila vse domnevne
zlorabe in škodljive posle družbe Skupina KIK
Kamnik d.d. v obdobju, ko je bil generalni direktor družbe Igor Kren.
Predlog sklepa: imenuje se izrednega revizorja družbo ABC revizija, d.o.o., ki bo preverila vse računovodske izkaze v obdobju
2004–2007 in ugotovila objektivna dejstva.
8. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za poslovno leto 2007.
9. Podelitev razrešnice upravi družbe za
leto 2007.
Predlog sklepa: upravi družbe se ne podeli razrešnice za leto 2007.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo prijavijo družbi Skupina KIK Kamnik d.d., Fužine 9, 1240 Kamnik, tako da
družba prejme njihovo prijavo najmanj tri dni
pred skupščino.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe Equity d.o.o., Žebljarska pot
5, Kamnik, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupina KIK
Kamnik d.d.
Aleš Erbežnik
član upravnega odbora
in izvršni direktor
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Ob-7023/08
Na podlagi 19. člena Statuta Hotel Grad
Podvin d.d., uprava družbe sklicuje
redno skupščino
družbe Hotel Grad Podvin d.d., Mošnje
1, Radovljica,
ki bo potekala dne 23. 9. 2008 ob 10. uri,
v prostorih notarske pisarne notarke Nade
Kumar, Slovenska 56/5, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1.0 Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se imenuje
Boris Kitek, za preštevalca glasov pa Tomaž
Juvan. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2.0 Seznanitev z letnim poročilom in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta z
dne 24. 6. 2008 o preveritvi letnega poročila
za leto 2007.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2007.
3.0 Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1 Skupščina se seznani z odstopno
izjavo člana nadzornega sveta Andreja Nagliča.
3.2. Ugotovi se, da je Andreju Nagliču
prenehal mandat člana nadzornega sveta z
dnem 23. 9. 2008.
3.3. Za novega člana nadzornega sveta
družbe Hotel Grad Podvin d.d., Radovljica z
mandatom od 24. 9. 2008 za dobo štirih let
se imenuje Jaka Binter.
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak
delavnik od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni delež dosega
1/20 osnovnega kapitala, lahko po objavi
sklica skupščine in v roku, ko družba še
lahko zagotovi objavo v zakonskem roku,
podajo družbi morebitne predloge za objavo
predmeta obravnavanja.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Na
skupščini se morajo izkazati z osebnim dokumentom, s pisnim pooblastilom delničarja ali
dokazilom o zastopanju delničarja najkasneje
15 minut pred začetkom skupščine. Pravico
do udeležbe na skupščini lahko uresničujejo
le delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini
prijavijo vsaj tri dni pred sejo skupščine in so
na dan skupščine vpisani v delniški knjigi.
Hotel Grad Podvin d.d.
uprava
Tomaž Juvan
Št. 20/08
Ob-7038/08
Na podlagi tč. 7.2 Statuta družbe Gorenjska predilnica d.d. Škofja Loka, Kidričeva c.
75, uprava sklicuje
10. sejo skupščine
delniške družbe Gorenjska predilnica
d.d. Škofja Loka,
ki bo v četrtek, 25. 9. 2008, ob 13. uri, v
predavalnici Osnovne šole Škofja Loka-Mesto, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Mihael Savnik, za
preštevalko glasov se izvoli Ana Ritonja. Na
skupščini bo navzoča vabljena notarka Marjana T. Bešter.
2. Predlog uprave za pokrivanje prenesene izgube ter uporabo bilančnega dobička
poslovnega leta 2007 s predlogom podelitve
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2007.
Obrazložitev sklepa: na 25. seji nadzornega sveta družbe dne 19. 8. 2008 je bil
obravnavan predlog pokrivanja prenesene
izgube in delitve bilančnega dobička ter razrešnica upravi ter nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlog o uporabi
bilančnega dobička za leto 2007. Bilančni dobiček družbe znaša 71.594,07 EUR.
Skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček razdeli:
– za pokrivanje izgube iz preteklih let
EUR 71.594,07.
b) Prenesena izguba iz prejšnjih let v višini 796.915,95 EUR se pokrije v breme kapitalskih rezerv v višini 1.767.404,77 EUR,
vse v skladu z določilom 1. točke desetega
odstavka 64. člena ZGD-1.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2007.
3. Imenovanje revizorske družbe za leto
2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2008 imenuje Plus revizija d.o.o.,
Podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance, Špruha 19, 1236 Trzin.
4. Pooblastilo skupščine upravi družbe
za nakup in umik lastnih delnic
Predlog sklepa:
Pooblastilo skupščine delničarjev upravi
družbe o nakupu in umiku lastnih delnic
glasi:
Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da kupuje lastne delnice v sklad
lastnih delnic od vseh delničarjev družbe,
iz razlogov določenih v prvi do sedmi alineji
247. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Vir za pridobitev lastnih delnic so oblikovane
rezerve družbe za lastne delnice. Najnižja
nakupna cena za lastne delnice je 1,20 €,
najvišja nakupna cena pa 3,60 €. Družba
oblikuje sklad lastnih delnic do višine 62.000
delnic. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih
delnic uprava enakopravno obravnava vse
delničarje. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic se smiselno uporabljajo določila
o prednostni pravici delničarjev do novih
delnic iz 337. člena Zakona o gospodarskih
družbah. Skupščina pooblašča upravo družbe, da umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala. To pooblastilo velja 18 mesecev od
dneva sprejema sklepa skupščine.
Delničarje pozivamo, da se pisno prijavijo na skupščino tri dni pred zasedanjem
na sedežu podjetja, Gorenjska predilnica,
Kidričeva c. 75, Škofja Loka.
Pravico udeležbe in glasovanja imajo
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan zasedanja skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo pred vhodom v preda-
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valnico, kjer bodo s podpisom na seznamu
delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice. O vseh točkah dnevnega
reda se glasuje z glasovnicami.
Delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, oziroma
izpiskom iz sodnega registra.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pisno sporočijo družbi svoje morebitne nasprotne predloge.
Gradivo za skupščino z letnim poročilom
uprave, mnenjem revizorja, poročilom predsednika nadzornega sveta za leto 2007 ter s
predlogi sklepov je na vpogled delničarjem v
tajništvu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure, od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Gorenjska predilnica d.d. Škofja Loka
uprava:
direktor
mag. Miha Ješe
Št. 205510
Ob-7051/08
Uprava družbe, na podlagi 295. člena
ZGD-1 in 7.2. točke Statuta delniške družbe
IUV – Industrija usnja Vrhnika d.d., Tržaška
cesta 31, sklicuje
15. skupščino
družbe IUV – Industrija usnja Vrhnika
d.d.,
ki bo v četrtek, 25. 9. 2008, ob 12. uri, v
prostorih poslovne stavbe družbe na Vrhniki, Tržaška cesta 32.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Janeza Tekavca, za preštevalce
glasov se izvolijo Tatjana Kovač, Andrej Seliger in Barbara Fürst. Skupščini prisostvuje
vabljeni notar Peter Meze.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
in s konsolidiranim letnim poročilom za leto
2007, revizorjevim poročilom, s poročilom
nadzornega sveta o preverjanju letnih poročil ter s sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnih poročil za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom in konsolidiranim letnim
poročilom za leto 2007, revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta o preverjanju letnih poročil ter s sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnih poročil za
leto 2007.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2007.
4. Sprememba statuta družbe IUV d.d.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se
uskladi z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08)
– SKD 2008 in se temu ustrezno spremeni
statut družbe, tako da se šifre in navedbe
dejavnosti uskladijo s Standardno klasifikacijo dejavnosti 2008. Spremembe in dopolnitve dejavnosti veljajo z dnem potrditve na
skupščini.
5. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe IUV d.d., Tržaška
cesta 31, Vrhnika sedaj znaša 17.100.162,74
EUR in je razdeljen na 4.097.883 delnic.
Za povečanje osnovnega kapitala se
izda 1.198.200 navadnih (rednih) imenskih
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kosovnih delnic. Skupno število novo izdanih delnic se poveča v enakem razmerju kot
osnovni kapital, tako da je celotni osnovni
kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala razdeljen na 5.296.083 kosovnih delnic in znaša 22.100.251,34 EUR.
Novo izdane delnice se vplačujejo
v znesku 4,173 EUR po delnici, tako da
znaša skupna vrednost dokapitalizacije
5.000.088,60 EUR, za kar se poveča tudi
osnovni kapital družbe.
Vse novo izdane kosovne delnice dajejo
njihovim imetnikom upravičenja in pravice,
ki so enaka kot upravičenja in pravice že
obstoječih delnic.
Osebe, ki so na dan objave poziva za
vpis in vplačilo delnic v Uradnem listu RS
vpisane v delniško knjigo kot delničarji, imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu in sicer imajo pravico do vpisa
0,2924 delnice za vsako eno delnico, katere
imetniki so. Rok za uveljavitev te pravice je
15 dni od dneva objave poziva. Kolikor se
v tem prvem krogu ne prodajo vse delnice,
se ponovi drugi krog prodaje tako, da se
pod enakimi pogoji delnice ponudi z javno
prodajo vsem zainteresiranim investitorjem.
Javna prodaja bo trajala do prodaje vseh
delnic vendar največ 5 dni. Pri javni prodaji
se delnice prodajo osebi, ki jih prva vpiše.
Povečanje osnovnega kapitala je uspešno, če so vpisane in vplačane vse razpisane delnice.
Delnice se vpišejo na sedežu družbe in
vplačajo z vplačilom na transakcijski račun
družbe najkasneje naslednji delovni dan po
vpisu.
Delnice se vplačajo v celoti v denarju, v
polnem emisijskem znesku.
V primeru neizdaje delnic zaradi neuspešnega vpisa in vplačila, se bodo vplačila
vrnila vplačnikom brezobrestno najkasneje v
8 dneh po končani javni prodaji iz drugega
kroga prodaje.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
O izdaji delnic bo družba obvestila vse
delničarje v Uradnem listu RS.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD
– Centralno klirinško depotni družbi, d.d.
Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD – Centralno klirinško depotni družbi,
d.d. Ljubljana.
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da ustrezno spremeni statut družbe
zaradi uskladitve s sklepi skupščine družbe,
in sicer tako, da bo možno vpisati v sodni register povečanje osnovnega kapitala družbe
glede na dejansko vplačano število dokapitalizacijskih delnic.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
za poslovno leto 2008 se imenuje pooblaščeno revizijsko družbo KPMG Slovenija
d.o.o.
Celotno gradivo, vključno z letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta in
utemeljitvijo predlogov sklepov, je delničarjem dostopno v tajništvu družbe na Vrhniki,
Tržaška cesta 31, vsak delovni dan med
10. in 12. uro.
Pravico udeležbe na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na
sedežu družbe in bodo vpisani v delniško
knjigo po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.
Delničar, ki ima pravico udeležbe na
skupščini lahko s pisnim pooblastilom pooblasti pooblaščenca za udeležbo in za
uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini.
Delničarje, njihove pooblaščence in zastopnike pozivamo, da vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine v sprejemnem

prostoru skupščine potrdijo svojo prisotnost
ter z osebnim dokumentom, pooblastilom
oziroma z izpisom iz sodnega registra prevzamejo glasovalne lističe.
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne ob 12.30, v istih
prostorih. V tem primeru bo skupščina družbe sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
IUV – Industrija usnja Vrhnika, d.d.
predsednik uprave
Vitomir Debeljak
članica uprave za področje tehnologije
in razvoja
Sonja Vavken

Razširitve dnevnih redov
Ob-7054/08
Uprava družbe In.life d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana je sklicala
9. sejo skupščine za četrtek 28. 8. 2008, ob
12. uri, v upravi podjetja In.life d.d., Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana.
Uprava družbe objavlja razširitev dnevnega reda 9. seje skupščine družbe In.life,
d.d. tako, da se za 4. točko dnevnega reda
uvrsti nova točka (5. točka pa postane 6.),
in sicer:
5. Sprememba sedeža in sprememba
Statuta družbe z dnem 1. 10. 2008.
5.1 Predlog sklepa: 2. odstavek 2. točke Statuta se z dnem 1. 10. 2008 spremeni
tako, da se glasi: »Točen naslov je Pot na
Brdo 102(stodva), Ljubljana.«
5.2 Predlog sklepa: skupščina pooblašča nadzorni svet, da sprejme čistopis statuta.
In.life d.d.
direktor
Nebojša Jovanovič
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Zavarovanja terjatev
SV 444/2008
Ob-7027/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Gorazda Šifrerja iz Maribora, opravilna številka SV 444/2008 z dne
13. 8. 2008, je dvosobno stanovanje št. 1, v
pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Malečnik št. 14, 2000 Maribor, stoječe na parceli
št. 169/13, k.o. Malečnik, v lasti Mehmedovič
Marjana, do celote, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene s prodajalko Osvald Tanjo
z dne 6. 7. 2008, zastavljeno v korist upnice
Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 27.000 EUR s pripadki.
SV 1407/08
Ob-7028/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 1407/08 z dne 13. 8. 2008
je bilo stanovanje št. 1, ki obsega: sobo
15,33 m2, kuhinjo + dnevni prostor 21,38
m2, kopalnico in WC 3,91 m2 ter predsobo
5,28 m2 in se nahaja v 1. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kamnik, Tomšičeva
11, stoječe na parc. št. 24/1, vl. št. 2338,
k.o. Kamnik (1911), ki je v lasti dolžnice
in zastaviteljice GIGLO storitveno podjetje
d.o.o., na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja z dne 4. 12. 1992, sklenjene med Občino Kamnik kot prodajalko in
Avguštinom Hribarjem kot kupcem, prodajne pogodbe z dne 9. 12. 1992, sklenjene
med Avguštinom Hribarjem kot prodajalcem
in Nino Irt kot kupovalko ter kupoprodajne
pogodbe z dne 20. 7. 2008, sklenjene med
Nino Irt kot prodajalko in družbo GIGLO
storitveno podjetje d.o.o. kot kupovalko ter
zemljiškoknjžnega dovolila (intabulacijske
klavzule) z dne 11. 8. 2008, zastavljeno v

korist upnice Banke Koper d.d., s sedežem
in poslovnim naslovom Koper, Pristaniška
ulica 14, 6000 Koper – Capodistria, matična
številka 5092221000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000 EUR, z obrestmi
– Euribor (za posle z ročnostjo 3 mesece)
+ 2,3 odstotnih točk letno ter zakonskimi
zamudnimi obrestmi v primeru zamude in
ostalimi pripadki, z zapadlostjo terjatve najkasneje 31. 8. 2011, z možnostjo predčasne
zapadlosti.
SV 656/08
Ob-7029/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja,
opr. št. SV 656/08 z dne 14. 8. 2008, je bilo
stanovanje št. 6, v pritličju stanovanjske hiše
na Robovi ulici 1, Celje, v izmeri 65,66 m2,
na parc. št. 1199/22, vpisano pri vl. št. 778,
k.o. Spodnja Hudinja, last Zagozda Cvetka,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 5/93
z dne 10. 12. 1993, med kupcem Zagozda
Cvetkom in prodajalcem Stanovanjsko ustanovo delavcev pri s.p. Celje, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisen banka d.d., Slovenska ulica 17, Maribor, matična številka
5706491000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 58.582,80 CHF, s pripadki, ki
zapade v plačilo 30. 8. 2023.
SV 713/08
Ob-7030/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 713/08 z dne 13. 8.
2008, je bilo stanovanje z identifikacijsko
številko 205, v drugem nadstropju, v skupni
izmeri 54.24 m2, katerega solastnika sta Pašić Zemir in Pašić Merima, stanujoča Can-

karjeva ul. 40, Radovljica, ki se nahaja v
večstanovanjski stavbi z naslovom Cankarjeva ulica 40, 4240 Radovljica, z identifikacijsko številko stavbe 00618, ki stoji na parc.
št. 279/25, k.o. Radovljica, skupaj s solastninsko pravico na skupnih delih večstanovanjske stavbe Cankarjeva ulica 40, 4240
Radovljica, zastavljeno v korist SKB banke d.d. Ljubljana, s sedežem Ajdovščina 4,
1000 Ljubljana, MŠ 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000,00
EUR s pp. z zapadlostjo 18. 8. 2033.
SV 510/08
Ob-7031/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Milana Mesarja iz
Sežane, opr. št. SV 510/08 z dne 12. 8. 2008,
je bilo stanovanje št. 2, v skupni izmeri 50,74
m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe ident. št. 78, stoječe na parc. št. 3234/4,
vpisani v vl. št. 480, k.o. Hrpelje, sedaj last
zastaviteljice Rulic Angeline, Cesta na Markovec 13, Koper, upoštevajoč pri tem kupoprodajno pogodbo št. 46600-272-91, sklenjeno
dne 21. 10. 1991 med Občino Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana in Kocjan Branko ter
aneksa št. 1 k citirani kupoprodajni pogodbi o
prodaji zgoraj navedenega stanovanja z dne
30. 7. 2008, med Občino Hrpelje Kozina, Reška cesta 14, Kozina in Kocjan Branko, Ulica
Vojke Šmuc 11, Koper ter prodajno pogodbo
z dne 30. 7. 2008 med Branko Kocjan, Ulica
Vojke Šmuc 11, Koper in Rulic Angelino, kot
kupovalko, Cesta na Markovec 13, Koper,
zastavljeno v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
106.000 CHF s pripadki.

Stran

2942 /

Št.

83 / 22. 8. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave sodišč

Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 1/93
Os-7014/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 1/93 sklep z dne 28. 11. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Metka tkanine in konfekcija d.o.o. Celje, Ipavčeva 22, Celje – v stečaju (matična številka: 5036399, ID št. za DDV:
68956738), 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: Metka tkanine in
konfekcija d.o.o. Celje, Ipavčeva 22, Celje –
v stečaju, iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 8. 2008
St 86/2003
Os-7015/08
To sodišče je s sklepom St 86/2003 dne
5. 8. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
stečajno maso dolžnika Savoy, Trgovina,
marketing, gostinstvo in storitve d.o.o.,
Tržaška c. 2, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 8. 2008
St 6/2008
Os-7037/08
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
6/2008, z dne 30. 7. 2008, ki je postal pravnomočen dne 13. 8. 2008, potrdilo prisilno
poravnavo med dolžnikom Stroji, Podjetje
za proizvodnjo stiskalnic, strojnih delov
in naprav d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne
na Koroškem in njegovimi upniki.
2. Razvrstitev terjatev v razrede in način
poplačila terjatev iz posameznih razredov v
potrjeni prisilni poravnavi je naslednji:
Razred A: Ločitveni upniki, na katere prisilna poravnava ne učinkuje.
Razred B: Izločitveni upniki, na katere
prisilna poravnava ne učinkuje.
Razred C: Ločitveni upniki, ki so se odpovedali ločitveni pravici in bodo poplačani
v višini 100% v roku petih let od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave, z obresti
v tem obdobju v višini obrestne mere 6-me-

sečni Euribor +1% letno, ki se obračunavajo
in plačujejo mesečno.
Razred D: Ločitveni upniki, ki so svoje
terjatve konvertirali v lastninski delež dolž
nika.
Razred E: Navadni upniki, ki bodo poplačani v višini 20% v roku enega leta od dneva
pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave, brez obresti.
3. Seznam upnikov, katerih terjatve so
bile ugotovljene z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo za vsak posamezen razred,
je sestavni del tega sklepa.
4. Potrjena prisilna poravnava ima za
vse upnike, katerih terjatve so bile ugotov
ljene, moč izvršilnega naslova.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka prisilne poravnave, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile
njihova terjatve prerekane, če se naknadno
ugotovijo.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 8. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 159/2007
Os-6132/08
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni
sodnici Tatjani Lipušček, v izvršilni zadevi
upnika Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana, zoper dolžnika Antona
Kralja, Podmelec 5, Most na Soči, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave nadomestila preživnine v znesku 2.333,59 EUR s
pripadki, na podlagi določil prvega odstavka
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku
Antonu Kralju postavilo začasnega zastopnika Ivana Kokošina Fona, odvetnika v Tolminu, Trg M. Tita 7.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v tej izvršilni zadevi vse do takrat, dokler
dolžnik sam ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 2. 7. 2008
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Majhenšek Andrej, Cesta na Ostrožno 144, Celje, zavarovalno polico, št.
50500017401, izdala zavarovalnica KD življenje. gnq‑297980

Spričevala preklicujejo
Barber Milan, Šulinci 8, Petrovci,
spričevalo št. 38/90-91 OŠ Gornji Petrovci,
izdano leta 1991. gnl‑297885
Baus Tomaž, Primožičeva ulica 1,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Ledina, izdano leta 2005 in 2006.
gng‑297890
Bečan Stamenov Nikolina, Zabukovica
61, Griže, spričevalo o končani OŠ Griže.
gnn‑297883
Bečan Stamenov Nikolina, Zabukovica
61, Griže, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strokovne in poklicne šole Celje,
poklic frizer. gnq‑297880
Bedenčič Živa, Dolenjska cesta 432,
Škofljica, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske, gradbene in geodetske šole v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnb‑297874
Bezgovšek Katja, Leskovca 8/a, Laško,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
5. letnika Srednje kmetijske in gospodinjske
šole Šentjur, izdano leta 2000, izdano na
ime Bernjak Katja. gnh‑297964
Bočkaj Egon, Plešičeva ulica 8, Ljubljana,
obvestilo o uspehu pri poklicni maturi
Srednje medijske in grafične šole Ljubljana,
izdano leta 2008. gnp‑297881
Bogovič Tomaž, Kregarjeva ulica 5,
Brežice, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Brežice, oddelek ekonomska gimnazija,
izdano leta 2007. gnc‑297869
Boh Matevž, Smrjene 48, Ljubljana,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Moste, izdano leta 2007. gnr‑297929
Brezak Manca, Polanškova ulica
40, Ljubljana, maturitetno spričevalo in
spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2008. gnv‑298000
Bukovec Petra, Podreča 118, Mavčiče,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2002. gng‑298015
Carvely Robert, Poletiči 26, Gračišče,
spričevalo poklicne mature Srednje
pomorske šole Portorož, izdano leta 2002.
gnn‑298008
Cerar Tomaž, Kamnik pod Krimom 168,
Preserje, spričevalo od 1. do 9. razreda OŠ
Rodica. gnf‑297916
Cestnik Nejc, Prisojna ulica 1, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2006 in 2007. gno‑297957
Dedić Manuela, Fužine 2/a, Kamnik,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2007.
gnk‑297936

Dolinšek Jernej, Cesta v Lipovce 7, Log
pri Brezovici, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za elektrotehniko in računalništvo v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnq‑297930
Drašković Vera, Ulica Emila Adamiča
43, Dobrova, indeks, št. 27004894,
Fakulteta za matematiko in fiziko.
gny‑297872
Erjavec David, Vičava 66, Ptuj,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ptuj,
izdano leta 2002. gni‑297863
Flajs Žiga, Pečinska 37, Ljubljana-Polje,
indeks, št. 01004564, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gnp‑297906
Franko Rok, Mihovo 18, Šentjernej,
spričevalo 2. letnika Srednješolskega
centra Novo mesto - smer elektrikar,
elektronik, izdano leta 2008. gns‑297953
Gnezda Samo, Pečnik 19, Spodnja
Idrija, spričevalo poklicne mature Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2007. gni‑297963
Groznik Simon, Miška 2, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ptuj,
izdano leta 2002. gne‑297892
Halilagić Sanela, Naselje Borisa
Kidriča 2, Metlika, spričevalo o zaključnem
izpitu 3. in 5. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Črnomelj, izdano leta 1997
in 2000. gnb‑297895
Homevec Anže, Tržaška cesta 22,
Vrhnika, indeks, št. 21018627, izdala FDV
v Ljubljani. gnt‑297927
Hren Rok, Koseskega ulica 3, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje medijske
in grafične šole v Ljubljani, izdano leta
2005 in 2006. gnx‑297898
Huđek Jan, Cesta Krimskega odreda
48, Vrhnika, spričevalo 1. letnika
Srednje šole tehničnih strok in osebnih
storitev Šiška, izdano leta 2003 in 2004.
gnl‑297935
Jagodic Nina, Streliška ulica 16/a,
Kamnik, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani,
izdano leta 2003. gnj‑297912
Jaklin Igor, Gorenjska cesta 36,
Medvode, maturitetno spričevalo Paratus Ljubljana, izdano leta 2006. gnb‑297945
Janev Boris, Srednja Bistrica 55,
Črenšovci, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole. gnr‑298004
Jeseničnik Simon, Sv. Primož nad Muto
35, Muta, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Ravne na Koroškem, Gimnazija
Ravne na Koroškem, izdano leta 2007.
gnb‑297870
Kadunc Ivan, Kunaverjeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
in obvestilo o ocenah pri zaključnem
izpitu Srednje šole za elektrotehniko in
računalništvo Ljubljana, izdano leta 2005.
gnf‑298016
Knez Darja, Češnjice pri Moravčah
5, Moravče, spričevalo o končani OŠ
Jurija Vege Moravče, izdano leta 1985.
gny‑297972
Kobal Urša, Gorazdova ulica 17,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2005. gnc‑297994

Kopina Mitja, Jakčeva 22, Novo mesto,
indeks, št. 8303643 S, EPF Maribor.
gnu‑297876
Križnar Matej, Prevoje pri Šentvidu 71,
Lukovica, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Ljubljana - Šiška, izdano leta 2008.
gno‑297907
Kunšek Karel, Kozje 28, Kozje, spričevalo
2. letnika Srednje poklicne šole Krško,
izdano leta 2008. gnz‑297921
Lampreht Matic, Plešivec 45/b, Velenje,
maturitetno spričevalo Poklicne tehnične
in elektro šole Velenje, izdano leta 2008.
gnh‑297989
Lasič Irena, Rožna dolina, Cesta VIII/17,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika, izdano leta 2005.
gnk‑297986
Lipold Tisa, Gregorčičeva ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Moste v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnf‑297991
Ljubič Uroš, Stična 124, Ivančna Gorica,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano
leta 2006. gnz‑297946
Lubej Damjan, Ljubljanska 41, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
policijske šole v Tacnu, izdano leta 1995.
gne‑297917
Lušina Tina, Koritno 43, Bled, spričevalo
Gimnazije Kranj, izdano leta 2008.
gnq‑298005
Magdalenič Franjo, Valburga 5/a,
Smlednik, spričevalo o zaključnem izpitu
ŠC PET Ljubljana, izdano leta 1978.
gnd‑297918
Mangotić Goran, Ragovska ulica 8, Novo
mesto, maturitetno spričevalo in obvestilo
o uspehu pri maturi Šolskega centra Novo
mesto, Srednja elektro šola Novo mesto,
izdano leta 2008. gnk‑297911
Marin Tjaša, Pod hribom 3/a, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 2005. gnj‑297987
Mazi Barbara, Ilovški štradon 004,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole
Ljubljana. gnd‑297868
Mencinger Lara, Vrbovec 30, Ljubljana,
spričevalo 6. razreda OŠ Mirana Jarca,
izdano leta 2008. gnj‑297862
Meserko Ina, Mali Videm 8, Velika Loka,
indeks, št. 59070125, izdala Visoka šola
za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
gni‑297888
Mihev Ines, Meža 156/c, Dravograd,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Slovenj Gradec, izdano leta 2008.
gnx‑297948
Mohorič Maja, Za gozdom 18/a, Maribor,
maturitetno spričevalo Gimnazije in srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 2001.
gni‑297938
Moškon Eva, Gorjane 12/a, Podsreda,
spričevalo Gimnazije Brežice, šolsko leto
2007/2008. gnl‑298010
Mrak Jan, Zgornje Pirniče 39/d, Medvode,
maturitetno spričevalo Euro gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnz‑297996
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Muhvič Darja, Hrib 9, Vinica, spričevalo
4. letnika Srednje vzgojiteljske šole v
Ljubljani, izdano leta 1998. gne‑297967
Ofak Davor, Šeškova 9, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
od 1. do 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in gostinstvo Zagorje ob Savi.
gnn‑297983
Omanović Amir, Cesta maršala Tita 104,
Jesenice, spričevalo Elektro strojne šole,
izdano leta 2003. gno‑298007
Pagon Gregor, Gradnikova ulica 6, Idrija,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Jurija Vege Idrija, izdano leta 1991.
gnm‑297934
Parkelj Urban, Dolenjska cesta 377,
Škofljica, spričevalo 1. letnika Ekonomske
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnt‑297977
Pečelin Pavla Karin, Ulica bratov
Učakar 8, Ljubljana, diplomo Srednje šole
za splošno kulturo Vide Janežič v Ljubljani,
izdana leta 1989. gny‑297997
Pejič Elen, Ulica II. Prekomorske
brigade 73ii, Koper - Capodistria, indeks,
št. 37000944, izdala Veterinarska fakulteta
v Ljubljani. gnc‑297944
Pestotnik Dejan, Veliki Rakitovec 5,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Izobraževalnega zavoda Cene Štupar v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnr‑297954
Petrovčič Petra, Iška vas 56, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2007. gnm‑297959
Pintarič Mateja, Bratonečice 3, Sveti
Tomaž, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1. do 3. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 1994 do
1996. gnm‑298009
Pirc Renato, Kajuhova ulica 26,
Ljubljana, spričevalo poklicne mature
Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 2007. gny‑297897
Pochyla Darija, Ramovševa ulica 57,
Ljubljana, diplomo Filizoske fakultete v
Ljubljani - angleščina, nemščina, izdana leta
2006. gno‑297982
Povše Špela, Vrhek 37, Tržišče,
spričevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske
šole v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnm‑297909
Pregl Miha, Breznica 28/b, Jesenice,
indeks, št. 63070179, izdala Fakulteta za
računalništvo in informatiko v Ljubljani.
gnv‑297975
Pretnar Maja, Podvozna pot 2, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani. gne‑297942
Primožič Tadeja, Zaloška cesta 232/D,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ledina, izdano leta 2007. gnz‑298021
Rebernik Danijela, Gornji trg 40,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2005.
gng‑297940
Rokavec Teja, Gorjuša 020, Domžale,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole Ljubljana.
gne‑297867
Šlebir Ema, Pod Plevno 98, Škofja Loka,
spričevalo 3., 4. letnika, spričevalo o uspehu
pri poklicni maturi in spričevalo poklicne
mature Srednje zdravstvene šole v Ljubljani,
izdano leta 2006 in 2007. gnu‑297926
Štricelj Mojca, Lakotence 23, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole - zobotehnik v Ljubljani, izdano leta
2003. gnl‑297960
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Šturm Ivana, Cesta IX. korpusa 24,
Solkan, spričevalo o zaključnem izpitu
SGTŠ Izola, izdano leta 1982. gng‑297865
Šubic Špela, Volaka 25, Gorenja vas,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne,
obutvene in gumarske šole, izdano leta
2000 in 2001. gnw‑297974
Tili Iztok, Sp. Velovlak 21/a, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 2008. gnw‑297949
Vidmar Robert, Coklovca 004, Semič,
maturitetno spričevalo, Srednja ekonomska
šola Novo mesto, izdano leta 2001.
gnt‑297877
Vogrič Benjamin, Preglov trg 7, Ljubljana,
indeks, št. 23070750, Strojna fakulteta.
gnl‑297860
Volk Boštjan, Stomaž 21, Dobravlje,
indeks, št. 11110090203, izdala Višja
strokovna šola - ekonomska šola Novo
mesto - poslovni sekretar. gnj‑298012
Vračun Jernej, Petrovče 68, Petrovče,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Celje
- prometni tehnik. gnx‑297973
Zagožen Urša, Dol 1, Gornji Grad,
spričevalo poklicne mature Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana.
gnr‑297904
Zavernik Zlatar Polonca, Javornik 51,
Ravne na Koroškem, spričevalo Srednje
kovinarske šole. gnp‑298006
Žlavs Anica, Loče 14c, Šmartno v
Rožni dolini, spričevalo o zaključnem izpitu
Poslovno komercialne šole Celje, izdano
leta 1984. gnk‑297886

Drugo preklicujejo
Anderle Ana, Smokuč 65, Žirovnica,
študentsko izkaznico, št. 01006046,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gns‑297978
Balažek Sonja, Velika Polana 53/a,
Velika Polana, študentsko izkaznico, št.
31230048, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gnk‑297961
BEKTA-B
d.o.o.,
Gradnikova
4,
Ljubljana, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
odgovorno osebo v cestnem tovornem
prometu št. 609901, izdano na ime Mijatovič
Gostomir, Ljubljanska cesta 80, Domžale.
gnv‑297875
Bešić Romina, Jarška cesta 024,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp‑297981
Bojc Andrej, Prigorica 81, Dolenja vas,
delovno knjižico. gnb‑297995
Cukjati Tomaž, Čolnišče 23, Zagorje ob
Savi, delovno knjižico. gnm‑297884
Damiš Vilko s.p. - Avtoprevozništvo,
Grušova 11, Malečnik, licenco skupnosti za
vozilo Mercedes Benz z reg. št. MB H426R, izdano pri OZS dne 27. 6. 2006 z
veljavnostjo do 27. 6. 2011. gnk‑298011
Dežman Martin, Mavčiče 106, Mavčiče,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2095/00-94. gnh‑297889
Dimic Uroš, Ob Ljubljanici 36/a, Ljubljana,
delovno knjižico. gni‑297988
Drašković Vera, Ulica Emila Adamiča
43, Dobrova, študentsko izkaznico,
št. 27004894, Fakulteta za matematiko in
fiziko. gnx‑297873
DVIG d.o.o., Vrhnika, Sinja Gorica 16 a,
Vrhnika, digitalno tahografsko kartico,

št. 107050000639000 z dne 25.7.2007,
izdano na ime Tešar Matjaž. gnz‑297971
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11,
Veliki
Gaber,
tahografsko
kartico,
št. 1070500014344000, za voznika Đurić
Rada. gns‑297928
Fičur Silvana, Gregorčičeva 12, Koper Capodistria, delovno knjižico. gnt‑297902
Frigotransport Pišek & HSF d.o.o., Lopata
17, Celje, voznikovo kartico, izdana na ime
Mužek Željko, št. 1070500010711001,
izdajatelj Cetis Celje. gnu‑297901
Furlan Martina, Levčeva 15, Mengeš,
študentsko izkaznico, št. 71060783,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnu‑297976
Germadnik Matevž, Plečnikova 8/a,
Celje, študentsko izkaznico, št. 93616631,
izdala Fakulteta za gradbeništvo Maribor.
gnm‑297984
Glavač Jaka, Maistrova 4, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 30013770, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
v Ljubljani. gnb‑297970
Gorkič Polona, Clevelandska ulica
25, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 71040017, izdala Biotehniška fakulteta
v Ljubljani. gnd‑297943
Gornik Roteja, Dolenji Lazi 71, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 63060067,
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnk‑297861
Grajš Mandić Nataša, Kavčičeva ulica 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw‑297999
Gregorčič
zastopstva
d.o.o.,
Sr.
Gameljne 27, Ljubljana Šmartno, delovno
knjižico izdano na ime Slavka Jelnikar, s
stalnim prebivališčem Ulica Prvoborcev 25,
Ljubljana. gnz‑297871
Hepić Sevdin, Cankarjevo nabrežje
27, Ljubljana, dovoljenje za delo,
št. 99289816565 z dne 21. 4. 2008.
gnv‑297950
Hodžić Elvis, Langusova 12, Ljubljana,
vozno karto, št. 1752 - 100% popust s
spremljevalcem, izdal LPP. gno‑297932
Hribšek Srečko s.p., Ponikve pri
Studencu 17, Studenec, voznikovo kartico,
št. 1070500001562000, izdana na ime
Cimperšek Gorazd, izdana pri Cetis Celje.
gnw‑297924
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in
56/05) neveljavne enotne žige in izkaznice
pooblaščenih inženirjev: Igor Milutinovič,
univ. dipl. inž. str., S-1278, Radoslav
Snedic, inž. el., E-0364, Valentin Vister,
univ. dipl. inž. str., S-1195, Gordan Ružić,
univ. dipl. inž. el., E-0681, Janez Simčič,
univ. dipl. inž. str., S-0183, Milan Jugovic,
inž. el., E-0445. Ob-7018/08
Janić Zoran, Podreča 17, Mavčiče,
digitalno
tahografsko
kartico,
št. 1070500004783000, izdano pri Cetis
Celje. gnj‑297966
Jurič Davor, Onek 1, Kočevje, delovno
knjižico. gno‑297882
Kagra d.o.o., Tržaška cesta 2,
Ljubljana, originalno delovno dovoljenje,
št. 04244213977, izdano na ime Brodić
Dragan. gnr‑297979
Kastelic
Andreja,
Ulica
miru
25/a, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 28030448, izdala FMF Ljubljana.
gnf‑297941
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Klanšek Barbara, Tunjice 29, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 18070101,
Filozofska fakulteta. gnj‑297887
Kores Damijan, Ruška cesta 95, Maribor,
službeno izkaznico, št. 011875-1 z dne 5. 9.
2006. gns‑297903
Kovačević Marko, Prilaz Ive Lole Ribara
8, 51266 Selce, študentsko izkaznico, št.
21050921, FDV. gnf‑297866
Krnić Sušnik Iris, Levstikov trg 6,
Ljubljana, delovno knjižico. gnh‑297939
Kumelj Špela s.p., Trdinova ulica 6,
Trebnje, licenco skupnosti za vozilo Scania
z reg. št. LJ 95-7VV, izdana 28. 2. 2007 z
veljavnostjo do 26.7.2011. gnh‑298014
Leskovšek Špela, Dolnje Ložine 35, Stara
Cerkev, študentsko izkaznico, št. 09050678,
izdala EPP Portorož. gni‑298013
Lete Žan, Gorenjska cesta 33/c,
Radovljica, delovno knjižico. gnc‑297969
Limpek Tomaž, Hrastičje 16, Radomlje,
študentsko izkaznico, št. 19401736,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnt‑297952
Lončar Vida, Sinja Gorica 27, Cerknica,
študentsko izkaznico, št. 20060430.
gnx‑297923
Lukić Line d.o.o., Marno 7, Dol pri
Hrastniku, originalno delovno dovolenje,
št. 12244224147, izdano na ime Škrgić
Zuhdija. gnq‑297955
Magdič Roland, Kopališka 10, Radovljica,
delovno knjižico. gnv‑297925
Makše Jože s.p., Pot v dolino 39,
Ljubljana-Dobrunje, izvod licence skupnosti
št. 005752 za vozilo Mercedes Benz, z reg.
oznako LJ 41-2AG, izdana dne 5. 6. 2006 z
veljavnostjo do 5. 6. 2011. gnr‑297879
Maričić Branka, Na Klisu 4/b, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 19417058,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnn‑297933
Marolt
Maja,
Srednje
Gameljne
011, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19369481, Ekonomska fakulteta.
gne‑297992
Marš Branko, Cesta maršala Tita
62, Jesenice, študentsko izkaznico,
št. 09051049, izdala Visoka strokovna
prometna šola v Portorožu. gnp‑297956
Meh Maja, Nicina 26, Prevalje, delovno
knjižico. gnj‑297962
Mirković Milan, Clevelandska ulica 17/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv‑297900
Narobe Saša, Parmova 1/b, Domžale,
delovno knjižico. gnh‑297914
Nedeljko Roman, Gregorčičev drevored
3, Ptuj, delovno knjižico. gns‑298003
Nemec Rok, Gostičeva cesta 31,
Radomlje, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-02648-0/01.
gnc‑297919
Ozmec Franc s.p., Ulica Rada Pušenjaka
31, Ljutomer, izvod licence, št. 008164/002,
izdan pri OZS, dne 10. 6. 2008 z veljavnostjo
do 6. 5. 2009, s serijsko št. O0309070.
gnz‑297896

Perme Boris, Gornji Rogatec 4,
Grosuplje, delovno knjižico. gng‑297915
Petrič Mateja, Hrašče 4, Podnanos,
delovno knjižico. gnh‑297864
Plut Ivan, Mestni trg 3, Metlika, orožni list,
št. OL4248, izdala UE Metlika. gnd‑297947
Predan Žiga, Križevniška ulica 2,
Ljubljana, delovno knjižico. gni‑297913
Pridigar Marko, Pliberškova ulica 16,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 51046333,
izdala Fakulteta za kmetijstvo Maribor.
gnw‑297899
Rode Sara, Homec, VIII ulica
12, Domžale, študentsko izkaznico,
št. 01005074, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnu‑297951
Rojko Danijela, Bišečki vrh 52, Trnovska
vas, delovno knjižico. gnb‑297920
Rot Doroteja, Nova Vas 55, Nova Vas,
študentsko izkaznico, št. 11040096, Visoka
šola za zdravstvo. gnl‑297910
Sajovic Bojan, Goriška cesta 9, Vipava,
dovoljenje za pilota, št. 004/0629, izdano pri
Ministrstvu za promet Republike Slovenije Direktorat za civilno letalstvo. gnq‑297905
Selimovič Enej, Cesta Janeza Bobnarja
10, Cerklje na Gorenjskem, delovno knjižico.
gnx‑297998
Skok Boštjan, Delpinova ulica 14, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 63050412,
izdala Fakulteta za računalništvo in
informatiko v Ljubljani. gnl‑297985
Sojkić
Ramiz,
Glavni
trg
6,
Mengeš, osebno delovno dovoljenje,
št. 0424/4219168, velja od 12. 2. 2008 do
12. 2. 2009. gnc‑297894
Šarčević Elvis, Spodnji trg 9/a, Škofja
Loka, delovno knjižico. gnt‑298002
Škrinjar Anton s.p. - avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, potrdilo za voznika tujca,
št. 007365/BGD44-5-11087/2007, na ime
Filipović Sretan, izdano 21. 11. 2007 z
veljavnostjo od 7. 1. 2008 do 11. 7. 2008.
gne‑298017
Škrinjar Anton s.p. - avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, potrdilo za voznika tujca,
št. 000737BGD44-3-9429/2007, na ime
Filipović Sretan, izdano 12. 10. 2007 z
veljavnostjo od 12. 11. 2007 do 6. 1. 2008.
gnd‑298018
Škrinjar Anton s.p. - avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, potrdilo za voznika
tujca, št. 000737/BGD44-2-5176/2007, za
voznika Filipović Sretan izdano 20. 7. 2007
z veljavnostjo od 20. 7. 2007 do 11. 11.
2007. gnc‑298019
Škrinjar Anton s.p. - avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, potrdilo za voznika tujca,
št. 000737/BGD44-2-120882007, za voznika
Karpenko Anatoliya, izdano 18. 12. 2007 z
veljavnostjo od 18. 12. 2007 do 6. 1. 2008.
gnb‑298020
Škrinjar Anton s.p. - avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, potrdilo za voznika tujca,
št. 007365/BGD44-17-11087/2007, za
voznika Radičević Miodraga, izdano 20. 11.
2007 z veljavnostjo od 7. 1. 2008 do 14. 4.
2008. gny‑298022
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Škrinjar Anton s.p. - avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, potrdilo za voznika
tujca, št. 007365/BGD44-6-11087/2007, za
voznika Sergeev Sregeya, izdano 20. 11.
2007 z veljavnostjo od 7. 1. 2008 do 8. 7.
2008. gnx‑298023
Škrinjar Anton s.p. - avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, potrdilo za voznika tujca,
št. 000737/BGD44-4-9429/2007, za voznika
Sergeev Sergey, izdano 12. 10. 2007 z
veljavnostjo od 9. 11. 2007 do 6. 1. 2008.
gnw‑298024
Škrinjar Anton s.p. - avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, potrdilo za voznika tujca,
št. 000737/MJ44-2-5058/2007, za voznika
Sergeev Sergey, izdano 13. 7. 2007 z
veljavnostjo od 13. 7. 2007 do 8. 1. 2007.
gnv‑298025
Škrinjar Anton s.p. - avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, potrdilo za voznika tujca,
št. 000737/BGD44-2-7229/2004, za voznika
Vasiljević Milovana, izdano 24. 8. 2004 z
veljavnostjo od 24. 8. 2004 do 28. 10. 2004.
gnu‑298026
Škrinjar Anton s.p. - avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, potrdilo za voznika tujca,
št. 007365/BGD44-14-11087/2007, za
voznika Volkov Alexandra, izdano 20. 11.
2007 z veljavnostjo od 7. 1. 2008 do 2. 8.
2008. gnt‑298027
Škrinjar Anton s.p. - avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, potdilo za voznika tujca,
št.
000737/BGD44-2-10460/2007,
za
voznika Volkov Alexandra, izdano 5. 11.
2007 z veljavnostjo od 3. 12. 2007 do 6. 1.
2008. gns‑298028
Škrinjar Anton s.p. - avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, potrdilo za voznika
tujca, št. 000737/BFGD44-4-7229/2004,
za voznika Trifunović Milana, izdano 24. 8.
2004 z veljavnostjo od 24. 8. 2004 do 4. 1.
2004. gnr‑298029
Štok Zvonko, Morova 25/b, Izola - Isola,
delovno knjižico, izdana na ime Mahić
Vezira. gny‑297922
Tekić Milica, Podmolnik, Završje 17,
Ljubljana-Dobrunje,
delovno
knjižico.
gng‑297990
Topić Suvad, Polanškova ulica 32,
Ljubljana, delovno knjižico. gnj‑297937
Torbica Radenko, Srednje Gameljne
36/a, Ljubljana Šmartno, delovno knjižico.
gng‑297965
Toth Mladen, Vrbina 1, Krško, tahografsko
kartico za voznika, št. 1070500007418000,
izdana pri Cetis Celje. gnp‑297931
Traig d.d. Ivančna Gorica, Cesta 2.
grupe odredov 15, Ivančna Gorica, delovno
dovolenje, št. 04244223899, izdano na ime
Šimunič Rudi. gnd‑297968
Zoronjić Denis, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
delovno knjižico. gns‑297878
Zupančič Barbara, Pece 16, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 19471014,
Ekonomska fakulteta. gnd‑297993
Žabjek Romana, Hudourniška 25,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gnn‑297908
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