Digitally signed by Damjan Zugelj
DN: cn=Damjan Zugelj, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, Government,
serialNumber=1235227414015
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2007.08.31 09:03:12 +02'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si
Št.

79

e-pošta: objave@uradni-list.si
Ljubljana, petek

31. 8. 2007

ISSN 1318-9182

Leto XVII

Mednarodni razpisi

Ob-23857/07
Ministrstvo za gospodarstvo Republike
Slovenije, Komisija za vodenje in nadzor
postopka prodaje kapitalske naložbe Republike Slovenije v družbi Telekom Slovenije
d.d., skladno s Posameznim programom
prodaje dela kapitalske naložbe Republike
Slovenije v družbi Telekom Slovenije d.d.
(št. 47607-4/2007/13, z dne 12. julija 2007),
Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 - ZJU),
Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 123/03 in 140/06) in
drugo veljavno zakonodajo Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije in Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
kapitalske naložbe Republike Slovenije v
družbi Telekom Slovenije d.d. (»Komisija«)
objavljata naslednji
mednarodni javni poziv
za zbiranje izjav o interesu ter ponudb
v postopku prodaje kapitalske naložbe
Republike Slovenije v družbi Telekom
Slovenije d.d.
(»Poziv«)
1. Predmet tega Poziva je zbiranje izjav o interesu v postopku prodaje skupno
3.211.119 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Telekom Slovenije d.d., telekomunikacijske družbe v večinski državni
lasti (»družba«), ki jih imajo v lasti Republika Slovenija in državni skladi: Kapitalska družba d.d., Kapitalska družba d.d.
– PPS in Slovenska odškodninska družba
d.d. (»prodajalci«), kar predstavlja 49,13%
vseh izdanih delnic družbe, ki bodo prodane v paketu po dvofaznem postopku
mednarodnega javnega zbiranja ponudb.
Transakcija se lahko izvede v enem koraku
ali v dveh korakih (prvi del izvedbe transakcije za 35,13% izdanih delnic ter tri leta po
prvem še drugi del izvedbe transakcije za
14% izdanih delnic).
2. UniCredit, preko CA IB Corporate
Finance finančno svetovanje, d.o.o., ki je
družba v okviru skupine UniCredit, odgovorna za ta postopek (»svetovalec«), je
izključni finančni svetovalec Republike Slovenije v postopku prodaje 49,13% neposredne in posredne državne naložbe v družbi.
Svetovalec, po pooblastilu Komisije, ki je
pooblaščena za izvedbo določenih korakov
v postopku prodaje v imenu prodajalcev,
poziva k predložitvi izjav o interesu v po-

stopku mednarodnega javnega zbiranja ponudb v zvezi s predlagano prodajo 49,13%
delnic družbe.
3. Za pridobitev statusa registriranega
ponudnika morajo zainteresirane osebe:
(i) predložiti obrazec s kontaktnimi podatki ter določene korporacijske dokumente,
(ii) podpisati pogodbo o varovanju tajnosti
podatkov v vsebini, ki bo sprejemljiva za
Komisijo, in (iii) plačati nepovratno plačilo
za vlogo v višini 10.000 EUR. Podrobnejše
informacije o postopku za pridobitev statusa
registriranega ponudnika vsebujejo pravila
za registracijo ponudnikov, ki jih zainteresirane osebe lahko na zahtevo pridobijo od
kontaktnih oseb, navedenih v nadaljevanju
tega Poziva. Zainteresirane osebe, ki želijo pridobiti status registriranega ponudnika,
morajo popolno vlogo za pridobitev statusa
registriranega ponudnika vložiti do 28. septembra 2007.
4. Postopek mednarodnega javnega zbiranja ponudb se bo izvedel kot dvofazni
postopek: (i) v prvi fazi bodo registrirani ponudniki poslali nezavezujoče ponudbe na
podlagi prejetega informacijskega memoranduma; (ii) v drugi fazi pa bodo izbrani
registrirani ponudniki povabljeni k oddaji zavezujočih ponudb na podlagi opravljenega
skrbnega pregleda družbe, poročila o prodajalčevem skrbnem pregledu (finančnem,
davčnem, organizacijskem in pravnem) in
drugih dokumentov v zvezi s transakcijo.
Komisija si pridržuje pravico odločiti se tudi
za izvedbo tretje faze postopka (licitacija)
skladno s Posameznim programom prodaje
dela kapitalske naložbe Republike Slovenije v družbi Telekom Slovenije d.d., Uredbo
o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s
finančnim premoženjem države in občin in
odločitvijo Komisije glede kriterijev, pogojev
in postopka. Izbrani kupec bo moral objaviti
javno ponudbo za nakup preostalih delnic
družbe skladno z Zakonom o prevzemih
(ZPre-1) in ostalo veljavno zakonodajo ter
v skladu s pogodbami za izvedbo transakcije.
5. Komisija ima pravico, da v katerikoli
fazi ustavi ali spremeni postopek prodaje ali
podaljša postavljene roke. Ob upoštevanju
te pravice Komisije je ilustrativni časovni
okvir transakcije sledeč: (i) rok za oddajo
nezavezujočih ponudb registriranih ponudnikov je 15. oktober 2007, (ii) za drugo fazo
postopka izbrani ponudniki bodo povabljeni
k izvedbi skrbnega pregleda družbe v novembru 2007, (iii) rok za oddajo zavezujočih

ponudb se predvideva v začetku decembra
2007 in (iv) podpis pogodb za izvedbo transakcije je predviden za konec decembra
2007 ali v začetku januarja 2008.
6. Registrirani ponudniki naj nezavezujoče ponudbe pripravijo v obliki, kot je opredeljena v Specifikacijah javnega zbiranja
ponudb (ki bodo posredovane registriranim
ponudnikom). Med drugim je zahtevano naslednje: (i) izpolnjen obrazec »elementi nezavezujoče ponudbe«, ki vključuje finančno
(cena) in tehnično nezavezujočo ponudbo,
v kateri je navedeno, kako in v kolikšni meri
ponudnik namerava izpolniti privatizacijske
cilje Republike Slovenije, (ii) izjavo ter dokumente o ponudnikovih pooblastilih in kompetencah v zvezi z izvedbo podobnih transakcij in zmožnostjo upravljanja primerljivih
podjetij, (iii) podatke o zadostnih internih ali
eksternih sredstvih za financiranje transakcije ter (iv) informacijo o dovoljenjih, ki so
ponudniku potrebna za izvedbo transakcije.
Zavezujoče ponudbe pa bodo med drugim
morale vsebovati finančno in tehnično zavezujočo ponudbo, ki bo (med ostalim) vsebovala predlog pogodb za izvedbo transakcije,
kot bi jih bil ponudnik pripravljen podpisati v
primeru, če bi bil izbran kot najugodnejši, in
sicer na temelju predloga pogodb, ki jih bo
predlagala Komisija. Registrirani ponudniki
bodo lahko predložili naslednje ponudbe: (a)
ponudbo za izvedbo transakcije za 49,13%
delnic v enem koraku, (b) ponudbo za izvedbo transakcije za 49,13% delnic v dveh korakih ali (c) ponudbi za izvedbo transakcije
v enem koraku ter za izvedbo transakcije v
dveh korakih.
7. Registrirani ponudniki naj svoje nezavezujoče ponudbe pošljejo Komisiji na naslednji naslov: Republika Slovenija, Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
kapitalske naložbe Republike Slovenije v
družbi Telekom Slovenije d.d., Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Komisija bo upoštevala samo tiste nezavezujoče ponudbe registriranih ponudnikov,
ki jih bo prejela do 15. oktobra 2007, do 15.
ure po lokalnem času.
8. Pri vrednotenju nezavezujočih ponudb
bo Komisija ocenila finančno ponudbo z do
70 točkami, tehnično ponudbo pa z do 30
točkami, skupno torej z do 100 točkami. Ponudbe za izvedbo transakcije v dveh korakih
bodo ocenjene z dodatnimi 3 točkami. Če
bosta dve (ali več) ponudb ocenjeni z enakim številom točk ali bo razlika med njima
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manjša od 5 točk, bo imela prednost ponudba, kjer bo ponujeno navzkrižno lastništvo
delnic skladno s Posameznim programom
prodaje dela kapitalske naložbe Republike
Slovenije v družbi Telekom Slovenije d.d.
(dostopen na spletni strani Ministrstva za
gospodarstvo http://www.mg.gov.si v slovenskem jeziku in z neuradnim prevodom
v angleški jezik) in Specifikacijami javnega
zbiranja ponudb. Komisija si pridržuje pravico, da za drugo fazo postopka ne izbere
nobenega registriranega ponudnika ali da
izbere več ali vse registrirane ponudnike.
Specifikacije javnega zbiranja ponudb vsebujejo podrobnejši opis načina vrednotenja
nezavezujočih ponudb.
Pri vrednotenju zavezujočih ponudb bo
najpomembnejši kriterij ponujena cena. Podrobnejše kriterije, pogoje, postopke in ostale podrobnosti v zvezi z drugo fazo postopka bodo ponudniki, izbrani za drugo fazo
postopka, prejeli v obliki protokola, ki ga bo
sprejela Komisija.
9. Dodatne informacije o postopku ter
rokih prodaje, o vsebini in obliki ponudb ter
o kriterijih za vrednotenje vsebujejo Specifikacije javnega zbiranja ponudb, ki bodo na
voljo registriranim ponudnikom.
10. Obveznost prodajalcev, da sklenejo
pogodbo s katerimkoli ponudnikom, je izrecno izključena. Prodajalci si poleg tega
pridržujejo tudi pravico spremeniti ali ustaviti postopek prodaje, odločiti, da je javno
zbiranje ponudb neuspešno, odločiti, da je
ponudba neveljavna, ali jo zavrniti, vse brez
obrazložitve. V razmerju do registriranih ponudnikov in tretjih oseb zaradi navedenih
dejanj ne bodo odgovorni ne prodajalci, ne
Vlada Republike Slovenije, ne Komisija, ne
svetovalec, ne družba in ne njihove povezane osebe, zaposleni, predstavniki, svetovalci, vodilni delavci in zastopniki.
11. Vsakršna pogodbena dokumentacija
v zvezi s transakcijo bo začela veljati šele
pod pogojem in po pridobitvi izrecnih soglasij Vlade Republike Slovenije, nadzornega
sveta Kapitalske družbe d.d. in upravnega
odbora Slovenske odškodninske družbe,
d.d..
12. Naslovi za pošiljanje izjav o interesu ter za pridobivanje dodatnih informacij o postopku prodaje in zadevah v
zvezi s tem Pozivom so naslednji: Draga
Cukjati, direktor, email: draga.cukjati@caib.com, Sergej Požar, direktor, email: sergej.pozar@ca-ib.com, tel. +386 1 234-00-00,
faks +386 1 234-00-06, Florian Potyka,
direktor, TMT, email: florian.potyka@caib.com.
Ministrstvo za gospodarstvo
Republike Slovenije
Ob-23858/07
The Ministry of Economy of the Republic of Slovenia, The Committee for Management and Supervision of the Sale of
an Equity Participation of the Republic of
Slovenia in Telekom Slovenije d.d., Pursuant to the Individual Program of Sale of the
Shares of the Republic of Slovenia in Telekom Slovenije d.d. (no. 47607-4/2007/13,
July 12, 2007), the Public Finances Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia,
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU),
the Decree on Sale and Other Forms of
Disposing of Financial Assets of the State
and Municipalities (Official Gazette of the
Republic of Slovenia, 123/03 and 140/06)
and other applicable laws of the Republic of
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Slovenia, the Government of the Republic
of Slovenia and the Committee for Management and Supervision of the Sale of an Equity Participation of the Republic of Slovenia
in Telekom Slovenije d.d. (“the Committee”)
announce the following:
International Invitation
to submit Expressions of Interest and
Bids in the Public Tender for the Sale of
an Equity Participation of the Republic
of Slovenia in Telekom Slovenije d.d.
(“Public Invitation”)
1. The subject matter of this Public Invitation is the invitation for expressions of
interest in the process of sale of a total of
3,211,119 ordinary registered non-par value
shares of Telekom Slovenije d.d., the majority state-owned telecommunication company (“the Company”) owned by the Republic
of Slovenia and the state funds Kapitalska
družba d.d., Kapitalska družba d.d. – PPS
and Slovenska odškodninska družba d.d.
(“the Sellers”), representing 49.13% of the
issued shares of the Company, which will be
sold in a package via a two-stage international tender process. The transaction may
be carried out in a single step or in two steps
(with a first closing with respect to 35.13% of
the issued shares and a second closing with
respect to 14% of the issued shares three
years following the first closing).
2. UniCredit, through CA IB Corporate
Finance finančno svetovanje, d.o.o. as the
entity within UniCredit Group responsible
for this assignment (“the Advisor”), is the
exclusive financial advisor to the Republic
of Slovenia in the sale of its direct and indirect 49.13% stake in the Company. The
Advisor, on behalf of the Committee that is
authorized to carry out certain steps in the
procedure on behalf of the Sellers, is requesting Expressions of Interest in respect
of the proposed sale by an international
public tender of 49.13% of the share capital
of the Company.
3. To qualify as registered bidders, interested parties will be asked to: (i) provide
contact details and certain corporate documents; (ii) sign a Confidentiality Agreement
in a form acceptable to the Committee and
(iii) pay a non-refundable application fee of
EUR 10,000. Detailed information on the
bidder registration procedure is contained in
the Bidder Registration Instructions, which
will be provided upon request by the contact
persons below. Interested parties who wish
to be considered as registered bidders must
complete a valid application to qualify as
registered bidders by September 28, 2007.
4. The international solicitation of Bids
will be effected via a two stage tender process: (i) in the first stage, registered bidders
will be invited to submit non binding bids
based on review of an information memorandum; (ii) in the second stage, shortlisted
registered bidders will be invited to submit
binding bids on the basis of a due diligence
review of the Company, vendor due diligence report (financial, tax, organizational
and legal) and other transaction documents.
The Committee reserves the right to also
introduce a third bidding round (auction)
pursuant to the Individual Program of Sale
of the Shares of the Republic of Slovenia in
Telekom Slovenije d.d., the Decree on Sale
and Other Forms of Disposing of Financial Assets of the State and Municipalities,
and a decision of the Committee regarding

criteria, conditions and process. The ultimate purchaser will be obliged to make a
mandatory takeover offer for the remaining
shares of the Company in accordance with
the Takeover Act, other applicable law, and
the transaction agreements.
5. The Committee reserves the right to
cancel, amend or extend the tender or any
of its stages. Subject to the foregoing, the
tentative timetable of the tender is as follows: (i) the deadline for submission of non
binding bids by registered bidders is October 15, 2007; (ii) shortlisted bidders will be
invited to perform due diligence of the Company in November 2007; (iii) the deadline
for submission of binding bids is anticipated
for early December 2007; (iv) signing of
transaction agreements is envisaged for late
December 2007/early January 2008.
6. Non binding bids have to be prepared
by registered bidders in the form as described in the Tender Specifications (which
will be provided to registered bidders) including among others the following: (i) the
completed Non Binding Bid Elements form
which includes a financial (price) offer and
a technical offer that sets out how and to
what extent the bidder intends to accomplish the privatization goals of the Republic
of Slovenia; (ii) statement and documents
on the bidder’s credentials and competence
in connection with the execution of similar
transactions and ability to manage similar
businesses; (iii) information documenting
adequate internal or external resources to
finance the transaction; and (iv) information
on any approvals necessary for the bidder
to complete the transaction. Binding bids will
have to contain, among others, a binding financial and technical offer including (among
other elements) a proposal of transaction
agreements the bidder is prepared to execute if selected preferred bidder, prepared
on the basis of draft transaction agreements
as proposed by the Committee. Registered
bidders will have the opportunity to submit
(a) a bid for the acquisition of 49.13% in
single step, (b) a bid for the acquisition of
49.13% in two steps, or (c) a bid for each of
the two alternatives.
7. Non binding bids must be submitted
by registered bidders to the Committee, to
the following address: The Republic of Slovenia, The Committee for Management and
Supervision of the Sale of an Equity Participation of the Republic of Slovenia in Telekom Slovenije d.d., Ministry of Economy,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia.
Only non binding bids received by the
Committee by October 15, 2007, at 3.00
p.m. Ljubljana time will be given due consideration by the Committee.
8. In the evaluation of non binding bids,
the Committee shall assign financial offers
up to 70 points and technical offers up to
30 points, out of total of 100 points. Bids
for a two-step sale shall be assigned 3 additional points. In cases where two (or more)
bids are allocated the same number of total
points or the difference in total points is less
than 5, preference will be given to bidders
offering a cross-shareholding solution as indicated in the Individual Program of Sale of
the Shares of the Republic of Slovenia in
Telekom Slovenije d.d (available on the web
site of the Ministry of Economy http://www.
mg.gov.si in the Slovenian original and convenience translation into English) and in the
Tender Specifications. The Committee re-
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serves the right to shortlist none, some or all
of the registered bidders. The Tender Specifications contain further details concerning
non-binding bid evaluation. In the evaluation
of binding bids, the most important criteria
will be price offered. The detailed criteria,
conditions, procedures and other details related to the binding bid stage will be communicated to shortlisted registered bidders
by way of a process letter as adopted by the
Committee.
9. Further information on the sale process and its timetable, content and submission of bids, and evaluation criteria is contained in the Tender Specifications that will
be provided to registered bidders.
10. The Sellers explicitly disclaim any obligation to enter into any agreement with any
bidder. The Sellers further reserve the right
to modify or terminate the sale process, declare the tender unsuccessful, refuse or declare as invalid any bid at any time, without
any explanation and without any liability of
the Committee, the Sellers, the Government
of the Republic of Slovenia, the Advisor, the
Company or any of their respective affiliates,
employees, agents, advisors, directors or
representatives, to any registered bidder or
any other party.
11. Any finally negotiated transaction
documents will only enter into legally binding effect when and if the Government of the
Republic of Slovenia, the supervisory board
of Kapitalska družba d.d. and the management board of Slovenska odškodninska
družba d.d. have granted their explicit consents.
12. Expression of interest in respect of
and inquiries related to the sale process or
matters addressed in this public tender announcement, can be obtained from any of
the following individuals:
Draga Cukjati, Director, Email: draga.cukjati@ca-ib.com, Sergej Požar, Director, Email: sergej.pozar@ca-ib.com,
Telephone:
+ 386 1 234-00-00,
Fax:
+386 1 234-00-06, Florian Potyka, Director,
TMT, Email: florian.potyka@ca-ib.com.
The Ministry of Economy of the
Republic of Slovenia
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Javni razpisi
Ob-23487/07
Popravek
Svet javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana«, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, objavlja popravek javnega razpisa za
sprejem študentov podiplomskega študija
v Dom podiplomcev Ljubljana za študijsko
leto 2007/2008, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 70/07, dne 3. 8. 2007:
V l. poglavju razpisa (Prošnja za sprejem, rok za oddajo in priloge):
– v drugem odstavku 3. točke l. poglavja
se za besedo »postopku« doda: »(Ur. l. RS
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo in
105/06-ZUS-1)«;
– črta se zadnji odstavek 3. točke l. poglavja razpisa – torej besedilo: »Navedena
dokazila lahko študenti zaradi hitrejše obravnave vloge predložijo Komisiji za sprejem
sami, najkasneje do petka, 12. 10. 2007.«.
V ll. poglavju razpisa (Pogoji in merila
za bivanje):
– v drugem odstavku ll. poglavja se spremeni besedilo tako, da se ta odstavek glasi:
»Pogoj iz prve alinee prejšnjega odstavka o
nezaposlenosti ne velja za študente s statusom mladega raziskovalca in asistenta
stažista.«.
V drugem odstavku lll. poglavja (Obveščanje študentov) se spremenijo datumi:
– besedilo »18. oktobra« se zamenja z
besedilom »7. novembra«;
– besedilo »26. oktobra« se zamenja z
besedilom »12. novembra«.
Svet DPL
predsednica Sveta
Št. 330-7/2007
Ob-23395/07
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Škofja Loka
za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 73/07) župan Občine Škofja Loka
objavlja
javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v Občini Škofja Loka v letu
2007
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev iz proračuna občine
v skupni višini 58.000 EUR za namene, ki
prispevajo k ohranjanju poseljenosti in kulturne krajine, k ohranjanju in izboljšanju naravnega okolja, povečanju konkurenčnosti
primarnega sektorja, boljši učinkovitosti in
strokovnosti kmetijstva ter spodbujanju diverzifikacije.
II. Splošna določila – pogoji za upravičence
– Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
– Upravičenec predloži izjavo, da za iste
upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega
javnega vira.
– Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki
vsebuje osnovne podatke o upravičencu/iz-

vajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni
potek in predvidene stroške.
– Odobrene naložbe oziroma dela ali
storitve za ukrepa št. 1 in 2, ki so odobrene
z javnim razpisom, ne smejo biti začeta pred
odobritvijo in morajo biti zaključene pred izplačilom zahtevka.
– Če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil
postopek izbire dobavitelja izveden v skladu
z Zakonom o javnem naročanju.
– Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je
upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let
po izplačilu sredstev.
– Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in
pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po izplačilu sredstev.
– Upravičeni prejemnik sredstev ne sme
uporabljati naložbe v nasprotju z namenom
dodelitve sredstev.
– Upravičenec, ki je pridobil pomoč iz
tega pravilnika, za isto naložbo, kot jo je
navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5 let.
III. Ukrepi, predmeti podpore, upravičenci, upravičeni stroški, višina in znesek pomoči ter višina sredstev
Ukrep št. 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Predmet podpore:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo (silosi, sušilne naprave);
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme (razen traktorjev);
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, ter
šparglji;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenci: Kmetijska gospodarstva
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s
primarno kmetijsko proizvodnjo.
Splošni pogoji upravičenosti za 1 in 2:
– upravičenec mora imeti v času oddaje
vloge za investicijo MID številko ter v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin;

– izdelana tehnološka rešitev izvedbe
projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna
institucija (za gradnje in urejanje pašnikov);
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu z veljavnimi
standardi skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa (5.a člen Pravilnika), kar mora biti razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati novo uvedeni
standard za dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Upravičeni stroški za 1 in 2:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (obnova ali rekonstrukcija gnojnih
jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni opravičljiv strošek);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme (razen traktorjev);
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup
večletnega sadilnega materiala, postavitev
mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne črednike, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, nova vzpostavitev travinj);
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Višina pomoči:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za
ostala območja;
Če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih
letih od vzpostavitve kmetijskega gospodar-
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stva, se intenzivnost pomoči poveča za 10%
(te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je določeno v členu 22 (c)
in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22
Uredbe 1698/2006).
– najmanjši/največji znesek dodeljene
pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v
katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih
virov.
Okvirna višina sredstev: 38.500 €.
Ukrep št. 2: Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožitvijo zemljišč.
Upravičenci: Nosilci kmetijskih gospodarstev
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
Višina pomoči:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov.
– najmanjši/največji znesek dodeljene
pomoči:
Največji znesek pomoči znaša 500 € na
kmetijsko gospodarstvo na leto.
Okvirna višina sredstev: 1.500 €.
Ukrep št. 3: Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Upravičenci:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci pod točko 1 in 2 prejšnjega odstavka morajo k vlogi predložiti letni
program dela in pa dokazila, zahtevana z
javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov
za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje
storitve.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na

primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Višina pomoči:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
– najmanjši/največji znesek dodeljene
pomoči:
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
društva do 1.000 €/program letno;
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
organizacije do 6.000 €/program letno.
Okvirna višina sredstev: 10.000 €.
Ukrep št. 4: Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Predmet podpore:
(0) predelava kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov),
(1) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
(2) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
(3) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
(4) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava
drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo,
tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
(5) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
(6) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
(7) izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
(8) zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
(9) aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
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Upravičenci: Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelana tehnološka rešitev izvedbe
projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna
institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe o
upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– upravičenci morajo po kočani investiciji
izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o
vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana;
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Specifični pogoji upravičenosti:
– Upoštevajo se minimalni tehnični pogoji za izvajanje dopolnilne dejavnost na
kmetiji.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Višina pomoči:
– bruto intenzivnost pomoči
– do 50% upravičenih stroškov.
– najmanjši/največji znesek dodeljene
pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 500 €, največji pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati
200.000 € bruto v kateremkoli obdobju treh
proračunskih let.
Okvirna višina sredstev: 8.000 €.
IV. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Škofja Loka za programsko
obdobje 2007–2013,
– prijavni obrazec z vzorcem pogodbe.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v
obrazcu zahtevane podatke in priloge in
mora biti na ustreznih mestih podpisana in
žigosana.
Vzorca pogodbe vlagatelji vlogi ne prilagajo.
IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007.
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V. Kje se dobi razpisno dokumentacijo in
kontaktna oseba za pojasnila glede vsebin
razpisa
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do vključno 28. 9. 2007, in sicer v sprejemni
pisarni Občine Škofja Loka, dostopna pa je
tudi na spletni strani Občine Škofja Loka:
www.razpisi.skofjaloka.si.
Informacije v zvezi z javnim razpisom
lahko dobite pri Majdi Luznar na KSS Škofja
Loka, Studenec 5, tel. 04/51-12-702.
VI. Rok in način oddaje vlog
Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine, Mestni trg 15 ali pošljejo na
naslov: Občina Škofja Loka, Poljanska c. 2,
4220 Škofja loka, do 28. 9. 2007 oziroma
morajo biti najpozneje ta dan oddane na
pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti speta in oddana v zaprti
kuverti ter ustrezno označena. Na sprednji
strani kuverte mora biti izpisano:
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis –
ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva
in podeželja 2007, ukrep št. ________!«.
Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek
ter naslov (če gre za fizično osebo) oziroma
naziv in naslov (če gre za pravno osebo).
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj
strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.
VII. Obravnava vlog in postopek odobritve
Postopek javnega razpisa bo vodila Komisija za kmetijstvo in gozdarstvo.
Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki jih
ne bo vložila upravičena oseba ali vloge,
ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz
nadaljnjega postopka. Komisija bo opravila
pregled prispelih vlog in jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem
razpisu. Komisija bo pripravila predlog višine sofinanciranja.
Prejemnikom sredstev se bo izdal sklep
o višini odobrenih sredstev za posamezen
namen.
Občina Škofja Loka bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbe, v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
VIII. Razporeditev sredstev
Kolikor bo za posamezen ukrep prispelo
manjše število vlog kot je razpisanih sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega
razpisa.
Kolikor bo na razpis prispelo več vlog
kot je skupni znesek razpisanih sredstev, se
bodo sredstva upravičencem dodelila glede
na vrstni red prispetja vlog – do porabe
sredstev.
IX. Obveščanje o izidu: o izidu javnega
razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 45 dneh po izteku razpisnega roka.
Občina Škofja Loka
Št. 478-0002/2007-2
Ob-23396/07
Na podlagi 80.f člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 110/02), 45. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), 8. člena
Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list
RS, št. 36/02 – uradno prečiščeno besedilo)
in Sklepa Občinskega sveta Občine Dol pri
Ljubljani št. 5/1, z dne 6. 2. 2007 (3. seja
OS), Občina Dol pri Ljubljani s sedežem v
Dolu pri Ljubljani 1, objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
komunalno neopremljenih zemljišč v
Dolu pri Ljubljani
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je komunalno neopremljeno zemljišče namenjeno površinam za
stanovanja in spremljajoče dejavnosti, ki obsega sledeče parcele:
– parc. št. 197/1, travnik v izmeri 1139 m2,
k.o. Laze,
– parc. št. 296/3, pašnik v izmeri 1870 m2,
k.o. Beričevo,
– parc. št. 38/7, njiva v izmeri 4846 m2,
k.o. Petelinje.
Skupna površina zemljišč namenjenega
za prodajo je 7855 m2, vendar pa se vsaka
omenjena parcela prodaja posamezno oziroma ločeno ena od druge. Tako predmet
prodaje ni skupna površina zemljišč.
Parcela št. 197/1, k.o. Laze, ki je predmet prodaje se po Dolgoročnem planu občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000
za območje Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 11/86 in Uradni list RS, št.
23/91, 71/93, 62/94, 61/98, 71/04) in Odloku
o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko
celoto M11 Dolsko (Uradni list RS, št. 70/98
– uradno prečiščeno besedilo) nahaja znotraj poselitvenega območja MS 11/3-1, v
morfološki enoti 2A/1. Investitor je pri izdelavi projektne dokumentacije dolžan upoštevati določila občinskih predpisov, ki urejajo
področje prostora.
Parcela št. 296/3, k.o. Beričevo, ki je
predmet prodaje se po Dolgoročnem planu
občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–
2000 za območje Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 11/86 in Uradni list
RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 61/98, 71/04)
in Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih
za plansko celoto B8 Beričevo (Uradni list
RS, št. 70/98 – uradno prečiščeno besedilo)
nahaja znotraj poselitvenega območja BS
8/1-1, v morfološki enoti 2A/1. Investitor je
pri izdelavi projektne dokumentacije dolžan
upoštevati določila občinskih predpisov, ki
urejajo področje prostora.
Parcela št. 38/7, k.o. Petelinje, ki je predmet prodaje se po Dolgoročnem planu občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000
za območje Občine Dol pri Ljubljani (Uradni
list RS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91,
71/93, 62/94, 61/98, 71/04) in Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto
M11 Dolsko (Uradni list RS, št. 70/98 – uradno prečiščeno besedilo) nahaja znotraj poselitvenega območja R (razpršena gradnja).
Investitor je pri izdelavi projektne dokumentacije dolžan upoštevati določila
občinskih predpisov, ki urejajo področje
prostora.
2. Cenitev zemljišča
Najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, parc. št. 197/1, k.o. Laze, ki je
predmet prodaje, v skupni izmeri 1139 m2
znaša 25.000 EUR, brez vračunanega 20%
DDV.
Najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, parc. št. 296/3, k.o. Beričevo, ki je predmet prodaje, v skupni izmeri
1870 m2 znaša 250.000 EUR, brez vračunanega 20% DDV.
Najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, parc. št. 38/7, k.o. Petelinje, ki je predmet prodaje, v skupni izmeri
4846 m2 znaša 725.000 EUR, brez vračunanega 20% DDV.

3. Roki za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici v 15 dneh
od objave na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani,
s pripisom »Ne odpiraj! Za javni razpis za
nakup zemljišča v Dolu pri Ljubljani.«.
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe.
4. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– naslov in sedež ponudnika,
– podatke o odgovorni osebi,
– matično številko,
– davčno številko,
– pooblaščeni podpisnik pogodbe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od cene v tem razpisu (v nasprotnem
primeru bo komisija ponudbo izničila),
– podpisana izjava, iz katere je razvidno,
da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji,
– opis nameravane gradnje.
5. Varščina
Ponudbi za parc. št. 197/1, k.o. Laze v
izmeri 1139 m2 je treba priložiti potrdilo o
plačilu varščine, ki znaša 2.500 EUR.
Ponudbi za parc. št. 296/3, k.o. Beričevo
v izmeri 1870 m2 je treba priložiti potrdilo o
plačilu varščine, ki znaša 25.000 EUR.
Ponudbi za parc. št 38/7, k.o. Petelinje
v izmeri 4846 m2 je treba priložiti potrdilo o
plačilu varščine, ki znaša 72.500 EUR.
6. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Občine Dol pri Ljubljani, tretji delovni dan po
preteku roka za oddajo ponudbe, s pričetkom ob 12. uri.
Predstavniki ponudnikov ali zastopniki
se morajo pri odpiranju ponudb izkazati s
pisnim pooblastilom. Pravočasno prispele
ponudbe bo obravnavala komisija imenovana s strani župana.
7. Merila
Kot najugodnejša ponudba bo merilo:
cena.
V primeru, da so ponujene cene izenačene pa bo izbran tisti, ki bo ponudil še druge
dodatne ugodnosti.
8. Način prodaje: nepremičnina je naprodaj po načelu videno – kupljeno.
Drugi pogoji:
– Vsak ponudnik mora plačati varščino
za posamezno parcelo, ki je napisana v 5.
točki razpisa in jo je potrebno nakazati na
račun št.: 01222-0100000473, do dneva izteka roka za zbiranje ponudb. Neuspelemu
ponudniku bo le-ta vrnjena v 8 dneh po izbiri
komisije brez obresti.
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne. V primeru umika se varščina ne vrne.
– V primeru, da komisija oceni, da so
kriteriji izpolnjeni tako, da izmed ponudb ne
more izbrati najugodnejšega, lahko pozove
ponudnike, da ponudbo dopolnijo.
– O izbiri najugodnejšega ponudnika, komisija v 15 dneh od dneva o izbiri obvesti
vse ponudnike.
– Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh od dneva prejema
pisnega obvestila o izbiri. V primeru, da v
tem roku ponudnik pogodbo ne sklene, se
šteje, da je od ponudbe odstopil in se plačane varščine ne vrne.
– Občina Dol pri Ljubljani si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
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ne izbere nobenega izmed ponudnikov in
vsem brezobrestno vrne varščino v 8 dneh
od odločitve.
– Vse stroške v zvezi s to pogodbo plača kupec.
– Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z DDV plačati skladno s pogoji
ponudbe na TRR: 01222-0100000473 odprt
pri Banki Slovenije, v osmih dneh po podpisu pogodbe. Neupoštevanje pogodbenih
rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razveljavitev pogodbe, brez vračila
varščine.
– Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne
kupnine.
– Kontaktna oseba je Franci Vončina, na
tel. 01/530-32-44, email: obcina@dol.si.
Občina Dol pri Ljubljani
Ob-23485/07
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Mestne
občine Velenje za leto 2007, objavlja Mestna
občina Velenje (v nadaljevanju: občina)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Velenje v letu
2007
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, Velenje.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto
2007 v Mestni občini Velenje po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo
komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se
dodelijo za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1)
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 2)
3. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu (ukrep 3)
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 4).
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepa 1 in 2, opredeljena v poglavju V:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo
sedež na območju občine in so vpisani v
register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za ukrep 3, opredeljen v poglavju V:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
(3) za ukrep 4, opredeljen v poglavju V:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti,

ki so ali se bodo registrirali za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).
IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po
navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
V. Okvirna višina, upravičeni stroški in
pogoji za pridobitev sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša skupaj 22.196 €.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – ukrep 1
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Predmet podpore:
A) Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, ter
hmeljišč;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki (v nadaljevanju: OMD).
B) Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
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– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti (izjava na vlogi);
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije v posodobitev
hlevov mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali, kar
mora biti razvidno iz mnenja o upravičenosti
in ekonomičnosti investicije;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah (izjava
na vlogi).
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
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– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov na
OMD;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje (nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti mlajši od 40 let) v petih letih od vzpostavitve
kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost
pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo
biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je
določeno v 22. členu (c) in izpolnjeni morajo
biti pogoji iz člena 22 Uredbe 1698/2005),
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 €, najvišji znesek pa 3.500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Kolikor višina
odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se
sredstva ne dodelijo.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v
kateremkoli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 € na OMD iz nacionalnih
virov in lokalnih virov.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (finančne podpore občine se ne
dodelijo za obnovo in adaptacijo gnojnih jam
in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda
»Nitratna direktiva«);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup
sadilnega materiala, postavitev mrež proti
toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo v letu
2007 že prejelo javna sredstva za namen
te investicije.
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2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– ukrep 2
Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetij
v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter
živali.
Predmet podpore:
Sofinancira se zavarovalna premija v
skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah (izjava na vlogi).
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije;
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo;
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
Višina sofinanciranja:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanja živali za primer bolezni;(v letu 2007
je višina sofinanciranja s strani občine 10%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije);
– znesek sofinanciranja zavarovanja živali za primer bolezni znaša 5 €/žival;
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 50 €, največji pa 500 € na upravičenca na leto. V kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen najmanjši
znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne
dodelijo.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje posevkov in plodov pred
nevarnostjo toče, spomladansko pozebo,
požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu – ukrep 3
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči, ter ostala dokazila, zahtevana v javnem
razpisu;
– pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju;
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore.
Občina z upravičenci sklene pogodbo, v
kateri opredeli posamezne naloge, časovne
roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Upravičenci:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti;
– za stroške za storitve, povezane z
običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje;
– za stroške svetovanja, ki so financirani
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem;
– najvišji znesek dodeljene pomoči do
1.000 €/program letno.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za
kritje stroškov organiziranja in materialnih
stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne
ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
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Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
4. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah – ukrep 4
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetij;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah (izjava na vlogi).
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi
za to pooblaščena pristojna institucija;

– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te (ponudba oziroma predračuni za nameravano
investicijo);
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje pristojne strokovne službe o
upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji, kar
dokazuje s fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo
registriral dopolnilno dejavnost najpozneje
eno leto po zaključeni investiciji v primeru,
če le-ta še ni registrirana.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 200 €, največji pa 3.500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Kolikor višina
odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se
sredstva ne dodelijo.
Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
VI. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo oddati vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2007«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega
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roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si/ (razpisi)
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan na Mestni občini Velenje –
sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje
(kletni prostori). Razpisno dokumentacijo je
možno dobiti tudi po elektronski pošti.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
župan občine. Komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2007,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan občine s sklepom. Upravičencem
bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev
za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele oziroma neustrezno
opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok
dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne
dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene
pa zavrne.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja vlog.
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od
prejema sklepa in sicer na naslov: Mestna
občina Velenje, Urad za gospodarstvo in finance, Titov trg 1, Velenje. V pritožbi morajo
biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet pritožbe
ne morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloča župan.
VIII. Rok za prijavo na javni razpis: vloge
morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2007«
od začetka razpisa do vključno 28. septembra 2007. Šteje se, da je vloga pravočasna,
če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo
vlog po pošti priporočeno ali oddana osebno v vložišču Mestne občine Velenje, kletna
etaža.
IX. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opravila po zaključku razpisa in ni
javno.
X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po tel. vsak delovni dan na
03/896-16-90 (Mojca Kodrič), ali v prostorih
Mestne občine Velenje, Urad za gospodarstvo in finance, V. nadstropje, pisarna št.
67.
Mestna občina Velenje
Št. 330-1/2007
Ob-23533/07
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto
2007 (Ur. l. RS, št. 17/07 z dne 26. 2. 2007),
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Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00,
62/00, 114/01 in 20/06), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj
Gradec za programsko obdobje 2007 – 2013
(Ur. l. RS, št. 72/07 in 76/07), mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. priglasitve: K-BE041-5883903-2007),
Mnenja Ministrstva za finance št. priglasitve:
M001-5883903-2007) in na predlog Odbora
za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo pri Občinskem svetu Mestne občine
Slovenj Gradec z dne 3. 7. 2007 (v nadaljevanju občina) objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Slovenj
Gradec v letu 2007
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni
občini Slovenj Gradec v letu 2007.
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za skupinske izjeme
37.500,00 EUR in za pomoči po pravilu de
minimis 19.000,00 EUR.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni
pri vsakem namenu razpisa.
Splošne finančne določbe:
1. Sofinanciranje ureditvenih načrtov za:
hleve – prosta reja, urejanje pašnikov, naložbe v travniške sadovnjake, agromelioracije in ureditev poti, sofinanciranje tehnične
pomoči, ki se bo izvajala v letu 2007 in bo
predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev na področju kmetijstva je lahko začeta
pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma
odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev,
vendar so upravičeni stroški po tem razpisu
le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta do zaključka razpisnega
postopka).
2. Dokazila/plačani računi za izvedene
investicije, ki jih upravičenec priloži skupaj
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Za pomoči dodeljene po pravilu de
minimis; sofinanciranje tehnične podpore v
gozdarstvu in pokrivanje operativnih stroškov transporta pa se upoštevajo upravičeni
stroški od 1. 1. 2007 do zaključka razpisnega postopka.
III. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Cilji ukrepa:
– ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
– boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
A1. Sofinanciranje ureditvenih načrtov za
hleve – prosta reja
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– višina razpisanih sredstev: 6.000,00
EUR.
Sofinancirajo se: ureditveni načrti za hleve proste reje (prednost imajo kmetije vključene v SKOP in KOP-REJ).
Upravičeni stroški: splošni stroški, povezani s pripravo in izdelavo dokumentacije
– idejnih projektov-skic zasnove hleva, ki je
podlaga za izdelavo projektne dokumentacije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup
patentov in licenc,…).
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z OMD.
– Upravičenci:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo
sedež na območju Mestne občine Slovenj
Gradec, in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (A – primar, B1- primar
in C – primar),
– kopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis Kmetijstvo 2007ureditveni načrti«.
A2. Urejanje pašnikov
– višina razpisanih sredstev: 12.000,00
EUR.
Sofinancirajo se naložbe v obnovo in postavitev pašnikov.
Upravičeni stroški: stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov,
stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, pašni aparat…
– Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani v
register kmetijskih gospodarstev.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z OMD, oziroma največ 600 EUR.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (A – primar, B1- primar
in C – primar),
– kopijo zbirne vlogo za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika ali ortofoto posnetek z označeno površino pašnika,
– fotokopijo dokazila o lastništvu za parcele, kjer bo postavljena pašna ograja, oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj
petletno obdobje in dovoljenje lastnika zemljišča.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-

lja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2007-urejanje
pašnikov«.
A3. Naložbe v travniške sadovnjake
– višina razpisanih sredstev: 2.000,00
EUR.
Sofinancirajo se stroški nakupa večletnih
sadik visokodebelnih dreves.
Upravičeni stroški: nakup dvoletnih rastlin za ekstenzivni trajni nasad.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z OMD.
– Upravičenci:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo, kmetijskih proizvodov, imajo
sedež na območju Mestne občine Slovenj
Gradec, in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji (pooblastilo mora vsebovati ime in
priimek, naslov, KMG-MID, davčno številko
in podpis).
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (A – primar, B1- primar
in C – primar),
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja – fotokopijo obrazca A,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2007-oživljanje
travniških sadovnjakov«.
A4. Agromelioracije in ureditev poti
– višina razpisanih sredstev: 3.300,00
EUR.
Sofinancirajo se stroški izvedbe agromelioracijskih del, in ureditev dostopov (poljske
poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na
kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški: stroški izvedbe del,
razen drenažna dela in material za drenažo,
oprema za namakanje in namakalna dela,
razen če taka naložba vodi k zmanjševanju
prejšnje porabe vode za najmanj 25%.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z OMD, oziroma največ 600 EUR.
– Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani v
register kmetijskih gospodarstev.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (A – primar, B1primar in C – primar),
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– kopijo katastrskega načrta ali ortofoto
posnetek z označeno površino predvidenih
agromelioracij,
– program del, ki ga pripravi KGZS Celje,
Izpostava Slovenj Gradec,
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– do višine porabe sredstev imajo prednost vlagatelji, ki sredstev za ta ukrep v preteklosti še niso prejeli. V kolikor sredstva ne
bodo izkoriščena, pa bodo sredstva dodeljena tudi vlagateljem, ki so v prejšnjih letih
sredstva za ta namen že prejeli.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov GERK ID 1100-njive,
vrtovi; GERK ID 1130-začasni travniki ali
– 2 ha travnikov in ekstenzivnih sadovnjakov GERK ID 1222-ekstenzivni sadovnjaki; GERK ID 1300- trajni travniki (če je
katastrska kultura travnik) ali
– 4 ha pašnikov GERK ID 1300-trajni
travniki (če je katastrska kultura pašnik);
GERK ID 1330-gorski pašniki ali
– 8 ha gozdov GERK ID 200-gozd,
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov, vinogradov, hmeljišč GERK ID 1160-hmeljišča,
GERK ID 1211-vinogradi, GERK ID 1221intenzivni sadovnjaki, GERK ID 1240-ostali
trajni nasadi,
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah GERK ID- 1190rastlinjaki, GERK ID 1180-trajne rastline na
njivah.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2007-agromelioracije in ureditev poti«.
B. Sofinanciranje tehnične podpore v
kmetijstvu
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo
učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter
prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti
preživetja.
B1. Sofinanciranje strokovnih društev
– višina razpisanih sredstev: 5.000,00
EUR.
B2. Sofinanciranje – kmetijstvo splošno
– višina razpisanih sredstev: 7.700,00
EUR.
B3. Sofinanciranje – izobraževanje na
področju živinoreje

– višina razpisanih sredstev: 1.500,00
EUR.
Mestna občina Slovenj Gradec z izvajalci
sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh
ter način izvedbe plačil.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni
program dela oziroma dokazila, zahtevana z
javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov
za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje
storitve.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije,...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– materialni stroški,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
(neposredno plačilo kmetu ali članu družine
ni dovoljeno),
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih,
– plačil v denarju proizvajalcem.
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Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične
pomoči na področju kmetijstva na območju
Mestne občine Slovenj Gradec in registrirana stanovska (društva) in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
Mestne občine Slovenj Gradec.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (A – primar, B2 – primar in
C – primar),
– predračune oziroma druga ustrezna
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev, …).
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako (odvisno za kateri
ukrep se vlagatelj prijavlja).
B1. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
Kmetijstvo 2007- Sofinanciranje strokovnih
društev«.
B2. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
Kmetijstvo 2007 Sofinanciranje – kmetijstvo
splošno«.
B3. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
Kmetijstvo 2007 Sofinanciranje – izobraževanje na področju živinoreje«.
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
C. Sofinanciranje naložb za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetijah
C1. Sofinanciranje tehnične podpore v
gozdarstvu
– višina razpisanih sredstev: 6.500,00
EUR.
Sofinancirajo se programi izobraževanja,
usposabljanja in informiranja za področje
gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na
področju gozdarstva oziroma skupine pro
izvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj).
Upravičeni stroški: stroški organiziranja
programov usposabljanja in izobraževanja,
stroški udeležbe in organizacije na forumih,
tekmovanjih, delavnicah, strokovnih ekskurzijah (potni stroški, stroški izdaje publikacij,
najemnine razstavnih prostorov, simbolične
nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca),
stroški izdaje publikacij, katalogov (ki predstavljajo dejanske podatke o gozdarstvu v
Mestni občini Slovenj Gradec) ter stroški
vzpostavitve internetne strani.
Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,…).
Sofinancira se do 50% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali
članu družine ni dovoljeno).
Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične
pomoči na področju gozdarstva, delujejo na
območju Mestne občine Slovenj Gradec in
registrirana stanovska (društva) in interesna
združenja ter zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
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Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu (A – de minimis, B – de minimis in C
– de minimis),
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2007 do
zaključka razpisa,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev, …).
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2007-sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu«.
D. Pokrivanje operativnih stroškov transporta
– višina razpisanih sredstev: 12.500,00
EUR.
Sofinancirajo se stroški transporta na
odročnih območjih Mestne občine Slovenj
Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli, način
izvedbe plačil.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti transporta,
– predložiti mora seznam lokalnih, odročnih prog z navedbo razdalj in številom
prevozov letno,
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Podpore se ne dodelijo za financiranje
prevoza na rednih, lažje dostopnih progah.
Sofinancira se do 100% upravičenih stroškov za prevoz.
Upravičenci so:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti transporta.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Pokrivanje operativnih stroškov transporta
(A – de minimis, B – de minimis in C – de
minimis),
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti
transporta,
– seznam lokalnih, odročnih prog, (mreža) organiziranega transporta na odročnih
območji z navedbo razdalj in številom prevozov letno,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2007 do
zaključka razpisa.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2007-pokrivanje operativnih stroškov transporta«.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost (po pravilu
de minimis), ki se bo izvajala v letu 2007 in
bo predmet prijave na ta razpis je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar pa se mora smiselno zaključiti
do 15. novembra 2007 (npr. zaključena ena
izmed faz investicije na kmetiji, zaključeno
izobraževanje…), upravičenci pa morajo v
primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno izvedena
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dela izstaviti najkasneje do datuma navedenega v upravnem aktu, skupaj z zahtevkom
za izplačilo sredstev. Za pomoči dodeljene
po uredbi za skup. izjeme pa velja pravilo iz
II. poglavja, točka 1.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, osebno v sprejemni pisarni-vložišču občine do vključno 21. 9. 2007
(velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis KMETIJSTVO 2007
(ter ukrep na katerega se vlagatelj prijavlja)«.
V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora
biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
župan občine. Komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2007,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije…),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele oziroma neustrezno
opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok
dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne
dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene
pa zavrne.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Mestna občina Slovenj
Gradec v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi
sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih
sredstev. Mestna občina Slovenj Gradec bo
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
VII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik

sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
stran Mestna občina Slovenj Gradec: http://
www.slovenjgradec.si ali pa jo v tem roku
zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na
Mestni občini Slovenj Gradec, Šolska ulica
5, 2380 Slovenj Gradec.
IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije dobijo zainteresirani na tel. 02/881-21-24 ali osebno pri
Marijanu Klemencu ali na elektronskem naslovu: marijan.klemenc@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 331-7/2007
Ob-23540/07
Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žiri (Uradni list
RS, št. 79/07) župan Občine Žiri objavlja
javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v Občini Žiri v letu 2007.
I. Naročnik: Občina Žiri, Trg svobode 2,
4226 Žiri.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev iz proračuna občine v skupni višini
37.124 EUR za namene, ki prispevajo k
ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva
in podeželja.
III. Splošna določila – pogoji za upravičence
– Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
– Upravičenec predloži izjavo, da za iste
upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega
javnega vira.
– Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki
vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni
potek in predvidene stroške.
– Odobrene naložbe oziroma dela ali
storitve, ki so odobrene z javnim razpisom,
morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka.
– Če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil
postopek izbire dobavitelja izveden v skladu
z Zakonom o javnih naročilih.
– Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je
upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let
po izplačilu sredstev.
– Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom
in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora
hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
– Upravičeni prejemnik sredstev ne sme
uporabljati naložbe v nasprotju z namenom
dodelitve sredstev.
– Upravičenec, ki je pridobil pomoč iz
tega pravilnika, za isto naložbo, kot jo je
navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5 let.
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Za ostala določila (upravičenci, splošni
in specifični pogoji upravičenosti, upravičeni stroški in ostalo) se upoštevajo določila
Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v Občini Žiri.
IV. Ukrepi, predmeti podpore, višina pomoči ter višina sredstev
A) Skupinske izjeme
Ukrep št. 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (8. člen
pravilnika)
Predmet podpore:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev nepremičnin –
hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo
mleka in mesa;
– naložbe v posodobitev skladišč za
krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in računalniške programske opreme;
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– naložbe v prvo postavitev pašnikov;
– naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v lasti kmetijskih gospodarstev in
po naložbi zagotavljajo vsaj 25% zmanjšanje porabe vode;
– naložbe v cestno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, ki niso javne
poti ter zemljišča (dovozne poti do kmetijskega gospodarstva v zasebne namene,
poljske poti …).
2. Naložbe v prilagajanje novo uvedenim
standardom v živinorejski proizvodnji:
– naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in
boksov s pripadajočo opremo;
– naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred neugodnimi
vremenskimi pogoji;
– naložbe v električno infrastrukturo;
– naložbe v prezračevalni sistem;
– naložbe v napajališča za živino.
Upravičenci predložijo prijavni obrazec z
zahtevanimi prilogami:
1. Zbirna vloga za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja (navedene primerljive površine v uporabi kmetijskega gospodarstva);
2. Ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje) – kjer je to potrebno;
3. Mnenje pristojne strokovne službe o
upravičenosti naložbe;
4. Načrt ureditve (velja za naložbe v obnovo namakalnih sistemov): načrt obnove s
popisom del, opreme in tehnično specifikacijo, iz katere je razvidno, da taka naložba
vodi k zmanjšani porabi vode za 25%;
5. Kopija(e) predračuna(ov) oziroma
ponudb(e).
Znesek pomoči: do 50 oziroma 40%
upravičenih stroškov oziroma maksimalno
2.000 € na kmetijsko gospodarstvo.
Okvirna višina sredstev: 15.000 €.
Ukrep št. 2: Varstvo tradicionalne krajine
in stavb (9. člen pravilnika)
Predmet podpore:
Pomoči so namenjene obnovi tradicionalnih stavb/objektov, in sicer:
– Za naložbe, namenjene ohranjanju
značilnosti neproizvodne dediščine, ki se
nahaja na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti, tradicionalni izgled ...);

– Za naložbe, namenjene ohranjanju
proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so
kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči
povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičenci predložijo prijavni obrazec z
zahtevanimi prilogami:
1. Potrebna dovoljenja za obnovo objekta (gradbeno dovoljenje, lokacijska informacija …);
2. Dokazilo o vpisu v register nepremične dediščine;
3. V primeru, da gre za rekonstrukcijo:
zgodovinsko izpričana lokacija in obstoj
objekta (fotodokumentacija, zemljiškoknjižni
izpisek in katastrski načrt, ki ne smeta biti
starejša od treh mesecev);
4. Kopija(e) predračuna(ov) oziroma
ponudb(e).
Znesek pomoči: do 100 oziroma 60 oziroma 75% upravičenih stroškov oziroma
maksimalno 1.500 € na kmetijsko gospodarstvo.
Okvirna višina sredstev: 10.000 €.
Ukrep št. 3: Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu (12. člen pravilnika)
Predmet podpore:
– izobraževanje in usposabljanje kmetov
v primarni kmetijski pridelavi,
– svetovalne storitve,
– organizacije forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanja na njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
Upravičenci: So izvajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov
te podpore.
Upravičenci predložijo prijavni obrazec z
zahtevanimi prilogami:
1. Dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki so predmet podpore;
2. Kopija(e) predračuna(ov) oziroma
ponudb(e).
Znesek pomoči: do 100% upravičenih
stroškov.
Okvirna višina sredstev: 2.951 €.
B. Pomoči de minimis
Ukrep št. 4: Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (14. člen
pravilnika)
Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so
potrebne za začetek opravljanja dopolnilne
dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že
obstoječe dopolnilne dejavnosti:
– predelava kmetijskih pridelkov (mesa,
mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob,
pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč,
gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov;
– prodaja kmetijskih pridelkov – kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov,
ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s
predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji,
turizem na kmetiji:(gostinska in negostinska
dejavnost);
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi
znanji na kmetiji, storitve oziroma izdelki
(npr: oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki
peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč
in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov;
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– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– druge dopolnilne dejavnosti.
Upravičenci predložijo prijavni obrazec z
zahtevanimi prilogami:
1. Zbirna vloga za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja (navedene primerljive površine v uporabi kmetijskega gospodarstva);
2. Ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje) – kjer je to potrebno;
3. Mnenje kmetijsko svetovalne službe
Škofja Loka o upravičenosti naložbe;
4. Dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti: kopija izpisa iz Poslovnega registra
Slovenije, izdane s strani AJPES-a;
5. Kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
6. Dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačilu računov).
Znesek pomoči: do 40 oziroma 50%
upravičenih stroškov oziroma maksimalno
1.500 € na kmetijsko gospodarstvo.
Okvirna višina sredstev: 5.173 €.
Ukrep št. 5: Nove investicije za delo v
gozdu (15. člen pravilnika)
Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam v
stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše
delo v gozdu.
Upravičenci predložijo prijavni obrazec z
zahtevanimi prilogami:
1. Dokazilo o lastništvu gozdnih parcel;
2. Dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačilu računov).
Znesek pomoči: do 40 oziroma 50%
upravičenih stroškov oziroma maksimalno
1.000 € na kmetijsko gospodarstvo.
Okvirna višina sredstev: 1.000 €.
Ukrep št. 6: Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva (16. člen
pravilnika)
Predmet podpore:
– izobraževanje in usposabljanje kmetov
s področij dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva;
– svetovalne storitve;
– organizacija forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanje na njih;
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
Upravičenci predložijo prijavni obrazec z
zahtevanimi prilogami:
1. Dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki so predmet podpore;
2. Dokazila o stroških novih znanj (kopije
računov in potrdil o plačilu računov);
3. Seznam vseh udeležencev usposabljanja/izobraževanja/svetovanja ter seznam
upravičenih udeležencev usposabljanja/izobraževanja/svetovanja, ki vsebuje naslednje
podatke o posameznem udeležencu: ime in
priimek ter naslov, davčna številka in KMGMID kmetijskega gospodarstva (velja za tiste, ki uveljavljajo subvencijo za usposabljanje/izobraževanje/svetovanje).
Znesek pomoči: do 100% upravičenih
stroškov.
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Okvirna višina sredstev: 1.000 €.
C. Ostali ukrepi
Ukrep št. 7: Delovanje društev in njihovih
združenj (19. člen pravilnika)
Predmet podpore:
Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj, povezanih s kmetijstvom,
gozdarstvom in razvojem podeželja.
Upravičenci predložijo prijavni obrazec z
zahtevanimi prilogami:
1. Dokazilo o registraciji društva: kopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije, izdane s strani AJPES-a;
2. Kopija odločbe o vpisu v register društev;
3. Plan dela za leto 2007;
4. Seznam članov društva iz območja
Občine Žiri (ime in priimek ter naslov);
5. Dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačilu računov).
Znesek pomoči: do 100% upravičenih
stroškov oziroma maksimalno 2.000 € na
društvo oziroma njihovo združenje.
Okvirna višina sredstev: 2.000 €.
V. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo od
dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer v sprejemni pisarni
Občine Žiri, dostopna pa je tudi na spletni
strani Občine Žiri: www.ziri.si.
Informacije v zvezi z javnim razpisom
lahko dobite pri Olgi Vončina na Občini Žiri,
tel. 50-50-717 ter na kmetijsko svetovalni
službi pri Germani Pivk, tel. 50-50-327 oziroma 51-12-703.
VI. Rok in način oddaje vlog
Rok za prijavo na javni razpis je: 15. 10.
2007.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v
obrazcu zahtevane podatke in priloge in
mora biti na ustreznih mestih podpisana in
žigosana. Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na naslov:
Občina Žiri, Loška c. 1, 4226 Žiri. Upoštevali bomo vloge, ki bodo ne glede na način
dostave do tega dne prispele na navedeni
naslov.
Vzorca pogodbe vlagatelji vlogi ne prilagajo.
VII. Obravnava vlog in postopek odobritve
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo javnega razpisa, ki pregleda in oceni prispele vloge. O dodelitvi sredstev odloča župan z odločbo. Na podlagi
sklepov občina z upravičenci sklene pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način in
pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
Upravičenec pred izdanim sklepom o
odobritvi sredstev ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero so sredstva dodeljena,
kar velja za naslednje ukrepe: 1. Naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo, 2. Varstvo tradicionalne krajine in
stavb in 3. Zagotavljanje tehnične podpore
v primarnem kmetijstvu. Za ostale ukrepe
so upravičeni stroški, ki so nastali od 1. 1.
2007 dalje.
Kopije računov in potrdil o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrepe Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo, Varstvo tradicionalne krajine in
stavb in Zagotavljanje tehnične podpore v
primarnem kmetijstvu morajo biti z datumom
po izdaji sklepa. Račune z datumom pred
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izdajo sklepa o odboritvi sredstev kot tudi
račune z datumom po 30. 11. 2007 komisija
ne bo upoštevala.
VIII. Razporeditev sredstev
Kolikor bo za posamezen ukrep prispelo
manjše število vlog kot je razpisanih sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega
razpisa.
Kolikor bo na razpis prispelo več vlog
kot je skupni znesek razpisanih sredstev, se
bodo sredstva upravičencem dodelila glede
na vrstni red prispetja vlog – do porabe
sredstev.
IX. Obveščanje o izidu
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji
obveščeni najkasneje v 15 dneh od zaključka roka za oddajo vlog.
Občina Žiri
Št. 352-2/2007 0405
Ob-23693/07
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
- ZJU in 110/02 - ZDT-B), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.
l. RS, št. 13/06) in določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2007 (Ur. l. RS,
št. 58/07) objavlja Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško
javni razpis
za sofinanciranje obnove starega
mestnega jedra Krško za leto 2007
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb
v starem mestnem jedru Krško in sofinanciranje izvedbe obnov zunanjih delov stavb s
ciljem funkcionalne izrabe in izgleda.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe
ali humanitarne organizacije:
– so lastniki zgradb v predelu starega
mesta Krško od vhoda iz Pijavške strani do
mostu čez reko Savo,
– so ali bodo do konca razpisa pripravile
dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi
izvedle,
– so dela izvedle na osnovi veljavnega
dovoljenja,
– lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del v letu 2007 (do konca razpisnega
roka) z dokazilom o plačilu,
– niso prejele sredstev iz drugih razpisov.
IV. Višina razpoložljivih sredstev:
Okvirna višina sredstev namenjenih
za Projekt obnove individualnih hiš v mestnih jedrih na proračunski postavki 5762 je
37.557,00 €. Od tega se namenja za:
– sofinanciranje
obnove
v
višini
30.000,00 € (konto 4314),
– sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije v višini 7.557,00 € (konto 4314).
Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so
sestavni del tega razpisa. Najvišji odobreni
znesek po posameznem upravičencu je lahko do 20% vrednosti skupnega razpisanega
zneska. Neporabljena sredstva iz ene postavke se lahko v okviru razpisa prenesejo
na drugo postavko, če so na osnovi kriterijev
tega razpisa razdeljiva.
V. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2007 v skladu

s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Rok za črpanje odobrenih sredstev je
31. 12. 2007.
VI. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev:
Posamezne vloge bodo točkovane na
podlagi postavljenih meril, ki so podane skozi točkovnik:
1. Točkovnik za odobritev sredstev za
projektno dokumentacijo za:
– obnovo fasade v vidnem polju iz glavne ulice 50 točk,
– obnovo fasade v stranskih območjih
20 točk,
– obnovo strehe 50 točk,
– dodatna podstrešna stanovanja za oddajo 100 točk,
– lokale s turistično ponudbo (spominki,
bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti, turistične sobe,…) 80 točk,
– obnovo objekta kulturne dediščine 80
točk,
– obnovo zunanjosti gospodarskih objektov 20 točk,
2. Točkovnik za odobritev sredstev za
sofinanciranje izvedenih del v letu 2007:
– obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice 150 točk, če omet močno odpada
in se zaradi dotrajanosti menja tudi stavbno
pohištvo,
– obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice 100 točk, če se lušči zaključni
sloj in je potreba po menjavi stavbnega
pohištva,
– obnova fasade v vidnem polju iz glavne
ulice 50 točk, če se obnavlja zaključni sloj,
– obnova fasade v stranskih območjih
40 točk,
– obnova strehe 120 točk,
– priprava dodatnih podstrešnih stanovanj za oddajo za vsako pridobljeno stanovanje 100 točk,
– odprtje ali dopolnitev obratujočega lokala za turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene
dejavnosti) 80 točk,
– obnova zunanjosti objekta kulturne dediščine 180 točk,
– obnova zunanjosti gospodarskih objektov 20 točk.
Večje število zbranih točk pomeni višjo
uvrstitev na prednostni vrstni red.
Občina Krško bo uvrstila prosilce tako,
da bo sofinancirala izvedbe najmanj 20% in
največ do 40% celotne vrednosti projekta na
osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih.
VII. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in dokumentacije k vlogi.
Prijavni obrazec izpolni prijavitelj z vpisom verodostojnih podatkov.
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
1. prijavni obrazec,
2. dokazila o lastništvu objektov,
3. projektno dokumentacijo,
4. popis del in predračunsko vrednost
investicije,
5. pravnomočno gradbeno dovoljenje
oziroma lokacijsko informacijo,
6. soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine,
7. fotografijo stanja pred izvedbo del,
8. fotokopije računov in dokazil plačil izvedenih del,
9. izjavo vlagatelja, da sprejemajo razpisne pogoje, ki so sestavni del javnega
razpisa.
VIII. Obravnava vlog:
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1. Vloge bo obravnavala in pripravila
predloge za dodelitev sredstev tričlanska
strokovna komisija, ki jo s Odločbo imenuje
župan.
2. Vse pravočasno prispele popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi meril, ki so sestavni del javnega
razpisa.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
5. Na podlagi predloga komisije župan
s sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana
v roku 30 dni po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.
IX. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najkasneje do
ponedeljka 15. oktobra 2007 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj
– javni razpis: obnova starega mestnega
jedra Krško«.
Odpiranje vlog bo izvedeno do 26. 10.
2007 na Občini Krško. Odpiranje vlog ne
bo javno.
X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi sredstev župan Občine Krško v
roku 30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani
tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v
roku osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo
podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih
sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo od dneva vročitve
sklepa vlagatelju na župana Občine Krško.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova
odločitev je dokončna.
XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega roka, dvignejo v času uradnih ur na
Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine
Krško, CKŽ 14, Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje:
Miloš Kukovičič, tel. 07/498-13-09, e-mail:
milos.kukovicic@ krsko.si, vsak dan v času
uradnih ur.
Občina Krško
Št. 1666/2007
Ob-23792/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07),
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper (Ur. l. RS, št.
70/07), Odloka o proračunu Mestne občine
Koper za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 15/07) ter
sklepa župana, št. 331-3/2007 z dne 23. 8.
2007 objavlja Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper

javni razpis
za dodelitev sredstev državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Mestni občini Koper za leto
2007
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev – državnih
pomoči za uresničevanje ciljev občine na
področju ohranjanja in razvoja kmetijstva
ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o
dodeljevanju državnih pomoči in sicer:
A. pomoči po uredbi za skupinske izjeme,
B. pomoči po uredbi „de minimis”.
A. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
I. Višina sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov »skupinske
izjeme« so zagotovljena v proračunu za leto
2007 v okvirni višini 129.004 EUR, od tega
na proračunski postavki:
– 2323 Urejanje kmetijskih zemljišč v
okvirni višini 62.594 EUR,
– 2322 Projekti povezani z razvojem podeželja v okvirni višini 10.865 EUR,
– 2320 Kompleksne subvencije v kmetijstvu v okvirni višini 34.680 EUR,
– 2334 Ukrepi za tehnično pomoč v
okvirni višini 20.865 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
II. Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo zahtevke za to gospodarstvo in sicer
kmetje-fizične osebe, mikropodjetja z manj
kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR
letnega prometa, majhna podjetja z manj
kot 50 zaposlenimi in manj kot 43 milijona
EUR letnega prometa ter srednja podjetja
z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim obsegom prometa,ki ne presega 50 milijona EUR
prometa. Prednost pri dodeljevanju sredstev
imajo nosilci kmetijskih gospodarstev in sicer kmetje – fizične osebe.
Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za
državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati
za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v
obdobju od odobritve sredstev s strani Mestne občine Koper in do 15. 11. 2007. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo
biti z datumom iz tega obdobja.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva se lahko dodelijo upravičencu
za površine objekte in ukrepe izvedene na
območju Mestne občine Koper in za strokovno in tehnično podporo, ki jo koristijo kmetijski proizvajalci iz Mestne občine Koper.
Prosilci morajo predložiti:
a) podpisan in čitljiv izpolnjen obrazec
„vloga za prijavo na javni razpis” za vsak
ukrep posebej,
b) realno, strokovno oceno upravičenih stroškov ali predračun izdan v tekočem
letu,
c) izjava o kumulaciji sredstev (izjava o
dodeljenih sredstvih iz državnega proračuna
in drugih morebitnih prejetih sredstvih,
č) kolikor prijavitelj izvede ukrep na področju več občin se upošteva sorazmerni
delež, ki odpade na Mestno občino Koper,
d) izjava o resničnosti podatkov,
e) mnenje Kmetijsko svetovalne službe
Koper o ustreznosti naložbe.
Posebni pogoji in merila za dodelitev
sredstev in obvezne priloge k vlogi so opre-
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deljene pri posameznih ukrepih tega razpisa
oziroma v razpisni dokumentaciji.
IV. Merila za izbor
Merila za dodelitev državnih pomoči po
Uredbi za skupinske izjeme in uredbi „de
minimis” so:
a) Prejeta javna sredstva za naložbe v
kmetijska gospodarstva od leta 2005
– upravičenec še ni prejel podpore iz javnih sredstev: 30 točk,
– upravičenec enkrat prejel podporo iz
javnih sredstev: 20 točk,
– upravičenec dvakrat prejel podporo iz
javnih sredstev: 10 točk,
– upravičenec trikrat prejel podporo iz
javnih sredstev: 5 točk.
b) Starost upravičenca
– do 40 let: 20 točk,
– nad 40 let: 15 točk.
c) Status upravičenca:
– kmetijstvo mu je osnovna dejavnost
(pokojninsko in invalidsko zavarovan) 20
točk,
– kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost
10 točk.
d) Območje kjer leži kmetijsko gospodarstvo
– območje z omejenimi možnostmi: 10
točk,
– ostala območja: 5 točk.
V okviru ukrepov spodbujanja pro
izvodnje kakovostnih kmetijskih pridelkov
in tehnične podpore v kmetijstvu se izbere
izvajalec, ki ponuja najnižjo ceno.
V. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v
katerem koli obdobju treh proračunskih let
ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in
sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov
so sredstva dodeljena.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih,
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih, če naložbe izvajajo mladi
kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva in je naložba opredeljena v poslovnem načrtu,
– najvišji znesek pomoči za posamezno
naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko
znaša do 10.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe v skladu s (točko III), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih
gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v
zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti za
potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na
območju občine.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov.
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
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Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v kmetijska gospodarstva,
– stroški nakupa specialne kmetijske
mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo (razen traktorjev),
– stroški nakupa računalniških programov za potrebe kmetijske dejavnosti,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter
opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak, oljčnik, nasad špargljev in vinograd), stroški priprave
zemljišča, nakup opore in nakup večletnega
sadilnega materiala.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje (projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, lokacijska
informacija),
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč,
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v
primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti,
– za namen ureditve trajnega nasada je
potrebno izpolnjevati pogoje za pridobitev
skladne z veljavno uredbo o uravnavanju
obsega vinogradniških površin (odločba o
napovedi obnove),
– pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne
službe Koper,
– obnova nad 0,2 ha trajnega nasada.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta (projektne dokumentacije za ureditev pašnika),
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v
primeru zakupa zemljišča,
– lokacijska informacija,
– pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne
službe Koper.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in obnova namakalnih sistemov, pod pogojem, da taka naložba
vodi k zmanjševanju prejšnje uporabe vode
za najmanj 25% (nakup in zamenjava namakalne opreme).
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (v kolikor je za ureditev zemljišča
potrebna tudi analiza tal so stroški teh storitev vključeni).
Pogoji za pridobitev:
– program agromelioracije,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
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– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v
primeru zakupa zemljišča,
– lokacijska informacija,
– dokazilo o manjši porabi vode (potrdilo
Kmetijsko svetovalne službe oziroma pristojne inštitucije),
– pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne
službe Koper.
2. Varstvo tradicionalne krajine, dediščine in stavb
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za ob
novo,
– stroški za izvajanje del.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 60% oziroma 75% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi
pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na proizvodnih sredstvih (kmetijska
poslopja),
– do 100% upravičenih stroškov za
naložbe namenjene za ohranjanje nepro
izvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),
– do 100% dodatne pomoči za pokritje
izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
Najmanjši znesek pomoči je 200 EUR,
najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko
gospodarstvo letno.
Upravičenci do pomoči:
– lastniki proizvodnih in neproizvodnih
sredstev ter objektov na območju občine, ki
so vpisani v register kulturne dediščine, in
imajo registrirano kmetijsko gospodarstvo,
– Organizacije in društva, ki skrbijo za
ohranjanje naravne in kulturne dediščine na
območju Mestne občine Koper.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dokazilo o vpisu proizvodnih sredstev
ali objekta (tradicionalne stavbe) v register
kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture,
– lokacijska informacija ali gradbeno dovoljenje,
– dokazilo o vpisu v register društev.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij za kritje izgub pri živalih, ki jih povzročijo bolezni,
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij za kritje izgub na posevkih in plodovih, ki jih povzročajo neugodne vremenske
razmere.
Bruto intenzivnost pomoči:
– skupaj s sredstvi sofinanciranimi s strani države pomoč ne sme preseči 50% stroškov zavarovalne premije.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v
register kmetijskih gospodarstev. V primeru
zavarovanja rastlinske proizvodnje je pogoj
tudi last oziroma zakup kmetijskega zemljišča, ki leži na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica.

4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč,
vključno s stroški pregleda.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov, vključno s stroški
pregleda.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju
Mestne občine Koper.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi zaokrožitve zemljišč,
– dokazila o plačilu stroškov.
5. Pomoč za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov
Upravičeni stroški:
– stroški zasnove in oblikovanja pro
izvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog
za priznanje geografskih označb in označb
porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda
skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti,
– stroški uvedbe sistemov zagotavljanja
kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za
zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih
normativov ali programov presoje vplivov na
okolje za primarno proizvodnjo,
– stroški usposabljanja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje točke,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov v
obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih
proizvodov in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna
vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. V kolikor opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske
organizacije, članstvo v takih skupinah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak
prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne
stroške za zagotavljanje storitve.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine.
6. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijskem sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore
v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
6.1. na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov na kmetijskem gospodarstvu,
6.2. na področju svetovalnih storitev, ki
jih opravijo tretje osebe,
6.3. na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
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6.4. za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva
in jih opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran
prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine,
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250
EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo leteh.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov v
obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč
dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom
na območju občine na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev. V kolikor opravljajo te
storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah
ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju Mestne občine Koper.
B.Pomoči po uredbi de minimis
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za razvoj
kmetijstva in podeželja na območju Mestne
občine Koper, ki se dodeljujejo po pravilih o
dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Višina sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov „de minimis” so zagotovljena v proračunu Mestne
občine Koper za leto 2007 v okvirni višini
48.346 EUR, od tega na proračunski postavki:
– 2836 Dopolnilne dejavnostiv okvirni višini 8.346 EUR,
– 2320 Kompleksne subvencije v okvirni
višini 30.000 EUR,
– 2322 Projekti povezani z razvojem podeželja v okvirni višini 10.000 EUR.
Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep znaša do 50% upravičenih stroškov,
razen za ukrep Pokrivanje operativnih stroškov prevoza iz odročnih krajev, kjer bruto
intenzivnost pomoči do 100%.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev,

ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.
Zgornja višina dodeljenih sredstev za posamezno naložbo pri ukrepu tehnične pomoči
je do 5.000 EUR, pri ostalih ukrepih pa do
višine 10.000 EUR.
III. Upravičenci
Za sredstva finančne pomoči po razpisu
„de minimis” lahko zaprosijo kmetje- fizične
osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih pro
izvodov na kmetijskih gospodarstvih, ki so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev
ter imajo sedež in kmetijske površine na območju Mestne občine Koper. Upravičenci so
lahko tudi mikro podjetja ter pravne osebe,
ki izvajajo navedene dejavnosti z namenom
razvoja podeželja. Prednost pri dodeljevanju
sredstev imajo nosilci kmetijskih gospodarstev in sicer kmetje – fizične osebe.
IV. Ukrepi
1. Tehnična pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov
Upravičeni stroški
– stroški nakupa novih tehnologij oziroma posodobitev v predelavi grozdja in oljk
(polnilne linije, filtri, vinifikatorji), razen posod za hrambo vina in olja.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in fpravne osebe, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih pro
izvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je
vpisano v register kmetijskih gospodarstev
s sedežem v občini ter ostali upravičenci v
skladu s točko III. tega razpisa.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– odločba o vpisu dejavnosti oziroma o
vpisu v register pridelovalcev vina,
– račun oziroma dokazilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom od 1. 1. 2007 do 15. 11. 2007,
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe
Koper.
2. Naložbe v opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti
(predelava kmetijskih proizvodov in turizem
na kmetiji),
– stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne dejavnosti predelave kmetijskih
proizvodov,
– stroški obresti kreditov (realna obrestna mera) za naložbe v dopolnilne dejavnosti (predelava kmetijskih proizvodov in
turizem na kmetiji).
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo
z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmetiji in predelavo kmetijskih proizvodov na
kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v
register kmetijskih gospodarstev s sedežem
v občini ter ostali upravičenci v skladu s III.
točko tega razpisa.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti ali
– kolikor kandidira upravičenec, ki še
nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči ali
– odločba o vpisu dejavnosti v davčni
register,
– projektna dokumentacija naložbe,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od zaključka zadnjega razpisa do 28. 9. 2007,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti,
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– ustrezno upravno dovoljenje za izvedbo naložbe (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje),
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe
Koper.
3. Naložbe v trženje izdelkov in storitev
s kmetij
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja izdelkov
s kmetijskih gospodarstev (sejmi, katalogi,
zloženke, razstave, raziskave, svetovalne
storitve …),
– oprema prostorov za neposredno prodajo izdelkov na kmetiji,
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi dejavnostmi in
predelavo.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo ali predelavo in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
na območju občine ter ostali upravičenci v
slkladu s III. točko tega razpisa,
– druge pravne osebe, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja izdelkov
s kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– odločba o vpisu dejavnosti v davčni
register,
– predračun za izvedene aktivnosti,
– dokazila o plačilu stroškov, za katere
se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene
storitve od 1. 1. 2007 do 28. 9. 2007,
– mnenje kmetijsko svetovalne službe
Koper.
4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti tovornega transporta,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o opravljeni tovornih transportov na odročnih krajih v obdobju od zaključka zadnjega razpisa do 28. 9. 2007,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in število prevozov letno.
II. Rok in način prijave
Prijavitelji morajo ustrezno označeno prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko
najkasneje do 28. 9. 2007 na naslov: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper ali
jo do do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, pritličje desno in sicer
v času uradnih ur.
Prijava na razpis mora biti vložena na
predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi
dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce za
posamezne ukrepe javnega razpisa in vzorce pogodb, je vlagateljem na voljo od dneva
objave javnega razpisa v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, na sedežu Kmetijsko
svetovalne službe Koper ter na spletni strani
Mestne občine Koper www.koper.si.
Vloga mora biti poslana v zaprti kuverti
z obvezno navedbo na prednji strani »Ne
odpiraj-razpis skupinske izjeme oziroma de
minimis«. V primeru, da prijavitelj pošilja več
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vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v
svoji kuverti. Na hrbtni strani kuverte mora
biti naveden naslov prijavitelja.
Interesenti prejmejo vse potrebne informacije o razpisu pri občinski upravi Mestne občine Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj (G. Zvezdan Primožič, tel.
664-62-44) ali pri Kmetijsjko svetovalni službi, Ulica 15. maja št. 17, Koper.
III. Način reševanja vlog
O dodelitvi pomoči odloči župan na predlog posebne Komisije za pregled in oceno
vlog imenovane s sklepom Župana. Pri dodeljevanju državnih pomoči se bodo upoštevala merila in kriteriji določeni v Pravilniku
o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v
Mestni občini Koper oziroma merila, ki so
objavljena v javnem razpisu. Odpiranje vlog
ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja
nepopolne vloge komisija pozove, da v roku
8 dni od prejema obvestila vlogo dopolni.
Vloge katere vlagatelji v predpisanem roku
ne bodo dopolnili ali jih bodo neustrezno
dopolnili se zavrže.
Za dodeljena sredstva državnih pomoči bo obračunana akontacija dohodnine, v
skladu z veljavno zakonodajo.
IV. Obvestilo o izidu razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji s sklepi obveščeni v
roku 30 dni od dneva določenega za oddajo
prijav. Sredstva bodo upravičenci koristili na
podlagi sklenjenih pogodb.
Mestna občina Koper
Ob-23397/07
Na podlagi 55. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanje za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06) razpisuje
podjetje Tabakum export-import d.o.o., Podbevškova ulica 5, 8000 Novo mesto,
eno štipendijo za dijaka/injo za šolsko
leto 2007/2008.
Na razpis se lahko prijavijo dijaki od
2. do 4. letnika srednjega izobraževanja
smer kmetijski tehnik. Dijak mora dosegati
najmanj prav dober splošni učni uspeh v
preteklem šolskem letu. Prosilci ne smejo
biti v delovnem razmerju, prejemati nadomestila za brezposelne pri Zavodu RS za
zaposlovanje, opravljati dejavnosti, imeti
statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika ali imeti druge štipendije. Prijavi je
potrebno priložiti dokazilo o vpisu v šolsko
leto 2007/2008 in dokazilo o učnem uspehu
zadnjega letnika izobraževanja. Prijave z
vsemi ustreznimi dokazili pošljite najkasneje
8 dni po objavi v Uradnem listu RS na zgoraj
naveden naslov.
Tabakum export-import d.o.o.,
Tasev Blažo,
direktor
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Javne dražbe
Št. 2443-04/07
Ob-23480/07
Na podlagi 28. člena Statuta družbe,
sklepa kolegija direktorja št. 3.6 z dne 21. 8.
2007 in smiselne uporabe Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03, 77/03), Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o., sedež: Cesta zmage 57, 1410
Zagorje ob Savi, objavlja
javno dražbo
za prodajo stvarnega premoženja
I. Prodajalec: Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o., sedež: Cesta zmage 57,
1410 Zagorje ob Savi.
II. Predmet javne dražbe so naslednje
premičnine:
1. Inv.št. 8715:
Kamion za odvoz komunalnih odpadkov,
znamka: TAM, tip: 190 T 15 B, vrsta: delovno vozilo, reg. št. LJ 78-05 L, leto izdelave:
1994, št. šasije: ZX2190015RTT0436, št.
motorja: 931006471, moč motorja: 0141 kW,
delovna prostornina motorja: 09572 cm3,
masa praznega vozila: 010040 kg, dovoljena nosilnost: 5410 kg, vozilo je registrirano do: 16. 11. 2007, nadgradnja tip: RIKO
R-1P, izklicna cena 3.000,00 EUR.
2. Inv.št. 1067:
Kompresor (prevozni), znamka: Fagram,
tip: PKP 35, ser. št.: 230 163, max. tlak:
88 bar, medstopenjski tlak: 21 bar, kapaciteta kompres.: 583 l/s, moč motorja: 275
kW, max. št. obratov: 1750 min-1, leto pro
izvodnje: 1983, izklicna cena: 700,00 EUR.
Izklicna cena pod 1. in 2. ne vsebuje dajatev, niti drugih morebitnih stroškov v zvezi
z izvedbo kupoprodajne pogodbe. Davek in
morebitne druge stroške plača kupec.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja poteka po sistemu: »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo
upoštevane.
IV. Najnižji znesek višanja cene je za:
– premičnino pod tč. II.1.: 200,00 EUR
oziroma večkratnik tega zneska,
– premičnino pod tč. II.2.: 50,00 EUR
oziroma večkratnik tega zneska.
V. Kraj in čas javne dražbe: premičnini,
navedeni pod tč. II.1. in II.2., bosta naprodaj
na javni dražbi, ki bo 17. 9. 2007 ob 11. uri,
v sejni sobi (II. nadstr.) Javnega podjetja
komunala Zagorje d.o.o., Cesta zmage 57,
1410 Zagorje ob Savi.
VI. Višina kavcije
Vsak dražitelj mora do vključno petka,
14. 9. 2007 vplačati kavcijo v višini 10%
izklicne cene (300,00 EUR) za premičnino
pod tč. II.1. in 10% izklicne cene (70,00
EUR) za premičnino pod tč. II.2.
Kavcijo je možno vplačati na TRR št.:
26338-0012342595, NLB Banka Zasavje
d.d., ali na TRR št.: 90672-0000384278,
PBS, s pripisom: »plačilo kavcije za javno
dražbo – kamion«, »plačilo kavcije za javno dražbo – kompresor« oziroma »plačilo
kavcije za javno dražbo – kamion in kompresor«.
Vplačana kavcija bo uspelemu dražitelju
(kupcu) vračunana v kupnino, dražitelju, ki
na dražbi ne bo uspel, bo vplačana kavcija
brezobrestno vrnjena v osmih dneh po kon-

čanem postopku javne dražbe v kolikor bo
ob prijavi udeležbe na dražbi prodajalcu predložil številko TRR za vračilo kavcije.
Neuspelemu dražitelju, ki ob prijavi udeležbe na dražbi prodajalcu ne bo predložil
številke TRR, bo vplačana kavcija vrnjena
brezobrestno v osmih dneh po predložitvi
številke TRR.
VII. Informacije in ogled dražbenih predmetov
Podrobnejša pojasnila v zvezi z javno
dražbo lahko interesenti dobijo vsak delovni
dan od vključno 3. 9. 2007 do vključno 14. 9.
2007 med 10. in 13. uro na tel. 03/566-77-04
(Milan Fakin), 03/566-77-07 (Mira Kerin) ali
03/566-77-08 (Mojca Perc).
Ogled dražbenih predmetov je možen
vsak delovni dan od vključno 3. 9. 2007 do
vključno 14. 9. 2007 med 10. in 12. uro,
po predhodni najavi pri Milanu Fakinu, tel.
03/566-77-04.
VIII. Pogoji javne dražbe
Dražitelji se pred začetkom javne dražbe dne 17. 9. 2007, med 10. in 10.30, v
sejni sobi iz točke V. te objave, prijavijo za
udeležbo na javni dražbi. Prijav udeležb na
dražbi pred 10. uro in po 10.30, komisija ne
bo sprejemala.
Ob prijavi udeležbe na javni dražbi, dražitelj oziroma v njegovem imenu pooblaščena oseba, komisiji predloži:
Pravne osebe in samostojni podjetniki:
– v originalu potrdilo o pravočasno vplačani kavciji (do 14. 9. 2007),
– (neobvezno) številko TRR (za primer
vračila kavcije),
– v originalu oziroma notarsko overjen
izpisek iz registra pravnih oseb, poslovnega
oziroma davčnega registra iz katerega bo
razvidno ime zastopnika dražitelja (izpisek
na dan dražbe ne sme biti starejši od trideset dni),
– v originalu pooblastilo dražitelja za sodelovanje na javni dražbi z overjenim podpisom v primeru, da zastopnik dražitelja za
udeležbo na dražbi pooblasti drugo osebo,
– matično in davčno številko oziroma ID
številko za DDV,
– na vpogled veljavni osebni dokument s
fotografijo in rojstnimi podatki, ki ga je izdal
državni organ (identifikacija zastopnika dražitelja oziroma njegovega pooblaščenca).
Fizične osebe:
– v originalu potrdilo o pravočasno vplačani kavciji (do 14. 9. 2007),
– (neobvezno) številko TRR (za primer
vračila kavcije),
– v originalu pisno pooblastilo dražitelja
za sodelovanje na javni dražbi z overjenim
podpisom v primeru, da dražitelj za udeležbo na dražbi pooblasti drugo osebo,
– na vpogled veljavni osebni dokument
s fotografijo in rojstnimi podatki, katerega je
izdal državni organ (identifikacija dražitelja
oziroma njegovega pooblaščenca).
IX. Prodajna pogodba
Prodajna pogodba mora biti sklenjena
v 15 dneh po zaključku dražbe. Če uspeli
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
njegova že vplača kavcija zapade v korist
prodajalca.

Celotno kupnino za premičnino, doseženo na javni dražbi, povečano za DDV in
zmanjšano za vplačano kavcijo, mora kupec
(uspeli dražitelj) poravnati v roku 4 dni po
sklenitvi pogodbe v skladu z računom, ki mu
ga izstavi prodajalec. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
kupoprodajne pogodbe.
Izročitev premičnine se opravi najkasneje v 2 delovnih dneh po prispetju celotnega plačila kupnine na prodajalčev TRR št.
26338-0012342595, NLB Banka Zasavje
d.d., ali na TRR št. 90672-0000384278,
PBS.
Po preteku izročitvenega roka, odgovornost za uničenje, poškodbo ali krajo predmeta dražbe preide na kupca.
V primeru zamude prevzema predmeta
dražbe iz razloga, ki je na strani kupca, je
prevzem predmeta dražbe pogojen s predhodnim plačilom dnevne odškodnine prodajalcu za hrambo predmeta dražbe v višini
1% celotne kupnine, povečane za obvezne
dajatve.
Podrobnejšo vsebino prodajne pogodbe
(vzorec) interesenti lahko dobijo brezplačno
pri osebah iz točke VII. te objave.
X. Pravila dražbe:
1. ustno dražbo vodi komisija prodajalca,
2. dražba premičnin poteka po vrstnem
redu, določenem v točki II. te objave,
3. draži lahko tisti, ki je svojo udeležbo
na javni dražbi prijavil v skladu s točko VIII.
te objave,
4. s plačilom kavcije sprejme ponudnik
obveznost pristopiti k javni dražbi,
5. pooblaščenec dražitelja mora v originalu predložiti pooblastilo z overjenim podpisom dražitelja,
6. dražitelji lahko dvigajo ceno v skladu s
točko IV. te objave,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
8. dana ponudba veže ponudnika do
zaključka dražbe in do tedaj ponudnik ne
more odstopiti ali jo kakorkoli drugače razveljaviti,
9. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
10. če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je premičnina prodana za
izklicno ceno,
11. če sta na dražbi dva ali več dražiteljev, uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno
12. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, premičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
13. izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. V primeru, da nobeden od udeležencev javne dražbe cene
ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je
sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat.
Ko je cena izklicana trikrat, predsednik dražbene komisije ugotovi komu in po kakšni
ceni je bil predmet javne dražbe prodan in
kupca pozove k podpisu pogodbe,
14. plačana kavcija se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelemu ponudniku pa vrne brez obresti v roku iz točke
VI. teh navodil,
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15. dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
16. ugovore proti postopku dražbe je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o
poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj
vodja dražbe,
17. javna dražba se izvaja v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03. 77/03),
18. Komisija lahko že začeti postopek
prodaje premičnine ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer so ponudniki upravičeni do povrnitve stroškov v višini
izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije in vračila že vplačane kavcije brez
obresti, v roku iz točke VI. te objave.
XI. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine najugodnejšemu
ponudniku oziroma lahko že začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem
primeru vrniti kavcijo brez obresti.
Javno podjetje
Komunala Zagorje, d.o.o.
Št. 430-00-39/2000
Ob-23890/07
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
Postopek javnih dražb vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla:
Prodaja stvarnega premoženja.
III. Predmet prodaje:
A. Objekti in zemljišča
1. Zemljišča z objekti v Industrijski coni
Hrastje pri Pivki, parc. št. 3852/4, dvorišče
v izmeri 1.470 m2, parc. št. 3852/5, cesta v
izmeri 270 m2, parc. št. 3852/7, cesta v izmeri 2 m2, parc. št. 3852/9, dvorišče v izmeri
151 m2, ZKV 571, k.o. Radohova vas (last
Občine Pivka - prodaja po pooblastilu Občine
Pivka) in parc. št. 4171/1, dvorišče v izmeri 1763 m2,parc. št. 4171/2, cesta v izmeri
508 m2, parc. št. 4171/3, posl. st. v izmeri
834 m2, parc. št. 4171/5, posl. st. 167 m2,
parc. št. 4171/8, dvorišče v izmeri 502 m2,
parc. št. 4171/9, posl. st. 768 m2, parc. št.
4171/11, posl. st v izmeri 106 m2, parc. št.
4171/12, dvorišče v izmeri 144 m2, parc. št.
4171/15, dvorišče v izmeri 18 m2, parc. št.
4171/16, dvorišče v izmeri 152 m2,, parc.
št. 4171/17, cesta v izmeri 170 m2, parc. št.
4171/18, dvorišče v izmeri 68 m2, parc. št.
4171/20, posl. stavba v izmeri 75 m2, vse ZKV
920, k.o. Radohova vas, (last MORS) in parc.
št. 4172/10, dvorišče v izmeri 7171m2, parc.
št. 4172/11, posl. stavba v izmeri 49 m2, parc.
št. 4172/12, posl. st. v izmeri 21 m2, parc. št.
4172/13, dvorišče v izmeri 2856 m2, parc. št.
4172/14, posl. st. 221 m2, parc. št. 4172/15,
posl. st. v izmeri 12 m2, parc. št. 4172/18,
posl. st. v izmeri 632 m2, parc. št. 4172/19,
cesta v izmeri 10 m2, parc. št. 4172/21, cesta v izmeri 7 m2, parc. št. 4172/22, posl.
st. v izmeri 5 m2, parc. št. 4172/23, posl. st.
175 m2, parc. št. 4172/24 m2, dvorišče v iz-
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meri 387 m2, parc. št. 4172/30, cesta v izmeri
133 m2, parc. št. 4172/33 dvorišče v izmeri
119 m2, vse ZKV 601, k.o. Radohova vas
(last MORS)- v najemu
a.) Podatki o območju varovanj in omejitev:
– varstveni pas državne glavne ceste G1-6 339 na delu, parc. št. 4172/13,
4172/18, 4171/20, 4172/30,
– varstveni pas žel. proge na delu, parc.
št. 4172/10, 4172/12, 4172/13, 4172/14,
– varstveni pas vodovoda na delu,
parc. št. 4171/1, 3852/4, 3852/5, 3852/9,
4172/33,
– območje objektov in okolišev objektov,
ki so posebnega pomena za obrambo.
b.) Izklicna cena: 373.000,00 EUR.
2. Zemljišča z objekti v Industrijski coni
Hrastje pri Pivki, parc. št. 4171/4, posl. st.
v izmeri 728 m2, parc. št. 4171/6, posl. st
v izmeri 77 m2, parc. št. 4171/7, dvorišče v
izmeri 133 m2, parc. št. 4171/10, dvorišče
v izmeri 100 m2, parc. št. 4172/16, posl.st.
v izmeri 52 m2, parc. št. 4172/17, posl.st. v
izmeri 90 m2, parc. št. 4172/20, dvorišče v
izmeri 2 m2, ZKV 920 in 601, vse k.o. Radohova vas, (last MORS) - v najemu
a.) Podatki o območju varovanj in omejitev: območje objektov in okolišev objektov,
so posebnega pomena za obrambo,
b.) Izklicna cena: 272.000,00 EUR.
3. Zemljišča z objekti v Industrijski coni
Hrastje pri Pivki, parc. št. 4172/28, posl. st.
v izmeri 219 m2, parc. št. 4172/32, posl. st.
v izmeri 92 m2, parc. št. 4172/31, posl. st.
v izmeri 54 m2, parc. št. 4172/34, dvorišče
v izmeri 4015 m2, last MORS, zkv 601 in
parc. št. 3852/6, v izmeri 124 m2 in parc.
št. 3852/8, posl. st v izmeri 495 m2 in parc.
št. 3852/10, dvorišče v izmeri 1120 m2 (last
Občine Pivka – prodaja po pooblastilu Občine Pivka), ZKV 571, vse k.o. Radohova
vas – v najemu
a.) Podatki o območju varovanj in omejitev:
– varstveni pas državne glavne ceste
G1-6 339 na delu, parc. št. 4172/28,
– območje objektov in okolišev objektov,
so posebnega pomena za obrambo.
b.) Izklicna cena: 248.000,00 EUR.
4. Zemljišča z objekti v Industrijski coni
Hrastje pri Pivki, parc. št. 4171/13, dvorišče
v izmeri 7 m2, parc. št. 4171/14, posl. st. v
izmeri 12 m2, parc. št. 4171/19, dvorišče
v izmeri 19 m2, parc. št. 4172/25, v izmeri 1050 m2, parc. št. 4172/38, dvorišče v
izmeri 5 m2, parc. št. 4172/39, posl. st. v
izmeri 240 m2, parc. št. 4172/40, dvorišče v
izmeri 608 m2 in 1/2 sorazmernega deleža
parc. št. 4172/41, dvorišče v izmeri 356 m2,
vse v ZKV 601 in 920, k.o. Radohova vas
v najemu
a) Podatki o območju varovanj in omejitev:
– varstveni pas državne glavne ceste
G1-6 339 na delu, parc. št. 4172/25,
– območje objektov in okolišev objektov,
ki so posebnega pomena za obrambo.
b.) Izklicna cena: 88.000,00 EUR
5. Zemljišča z objekti v Industrijski coni
Hrastje pri Pivki, parc. št 4172/36, dvorišče v
izmeri 1163 m2, parc. št. 4172/37, posl. st. v
izmeri 479 m2, in 1/2 sorazmernega deleža,
parc. št. 4172/41, dvorišče v izmeri 356 m2,
k.o. Radohova vas, v najemu
a) Podatki o območju varovanj in omejitev:
– varstveni pas državne glavne ceste
G1-6 339 na delu, parc. št. 4172/25,

– območje objektov in okolišev objektov,
ki so posebnega pomena za obrambo.
b) Izklicna cena: 122.000,00 EUR.
6. Nezazidano zemljišče v nekdanji Vojašnici Ribnica, parc. štev. 935/170, dvorišče
475 m2, zelenica 2915 m2, ZKV 546, k.o.
Ribnica
a) Izklicna cena: 84.000,00 EUR.
7. Zemljišča z objekti v nekdanji vojašnici Ribnica, parc. št. 935/86 poslovna stavba - poveljstvo v izmeri 321 m2, parc. št.
935/171 funk. objekt - bencinska črpalka
47 m2, dvorišče v izmeri 212 m2, dvorišče v
izmeri 596 m2, zelenica v izmeri 1255, ZKV
546, k.o. Ribnica (Stroški sanacije in odstranitve podzemne rezervoarjev so upoštevani
v cenitvi)
a) Izklicna cena: 61.000,00 EUR.
8. Zemljišča z objekti v nekdanji vojašnici
Ribnica, parc. št. 935/83, poslovna stavba
– v izmeri 783 m2, parc. št. 935/84, posl.
stavba - nastanitveni objekt P+1+M v izmeri
782 m2, parc. št. 935/85, poslovna stavba
v izmeri 1228 m2, parc. št. 935/169, dvorišče v izmeri 4181 m2, zelenica v izmeri
701 m2, zelenica v izmeri 711 m2, ZKV 546,
k.o. Ribnica
a) Izklicna cena: 407.000,00 EUR
IV. Ogled nepremičnin
1. Interesenti za nakup v zvezi z organizacijo ogledov objektov in zemljišč smo dosegljivi na tel. 01/471-21-46 ali 01/471-28-39
oziroma 041/397-954 od 3. 9. 2007 do 26. 9.
2007 med 8. in 12. uro.
V. Pogoji in pravila javnih dražb
1. Nepremičnina, se proda v celoti po
sistemu videno kupljeno. Predpisane davčne dajatve in stroške notarskih storitev plača
kupec.
3. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 50.000,00 EUR do 150.000,00 EUR
za 2.000,00 EUR,
– od 150.000,00 EUR do 500.000,00
EUR za 4.000,00 EUR,
– od 500.000,00 EUR naprej za 5.000,00
EUR.
4. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-39000000. Dražiteljem,
ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija
brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka
javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v 8 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme prodajno pogodbo, podpisano s
strani obeh pogodbenih strank. Kupnina se
vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-39000000. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija
se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11.
ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na
kraju javne dražbe.
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Javne dražbe se bodo lahko udeležili
le tisti dražitelji, ki bodo do 1. 10. 2007 do
12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne
odpiraj, javna dražba 2. 10. 2007« predložili
kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence
(s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, oziroma potni list
(fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le-te.
8. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO
oziroma matično številko in telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
10. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem ministra za obrambo,
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
prodajne pogodbe.
11. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, (Uradni Iist RS,
št. 12/03 in 77/03). Izvedbo javne dražbe
nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba
bo posneta na filmski trak.
VI. Datum. čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 2. 10. 2007 ob 11. uri v
prostorih Ministrstva za obrambo na naslovu
Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
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Razpisi delovnih mest
Ob-23401/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB, in 33/07) Občina Šmarješke Toplice
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
svetovalec za turizem, kmetijstvo in
podjetništvo.
Delovno mesto svetovalec za turizem,
kmetijstvo in podjetništvo je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
svetovalec II in svetovalec I. Izbrani kandidat bo naloge izvrševal v nazivu svetovalec
II, na lokaciji Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke
Toplice.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba naravoslovne ali družboslovne
smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– poznavanje upravnega poslovanja,
– poznavanje dela z računalnikom,
– 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 za imenovanje v naziv – državni izpit iz javne uprave. V
nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o znanju uradnega jezika,
4. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
6. izjavo o znanju upravnega poslovanja,
7. izjavo o znanju dela z računalnikom,
8. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
9. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Šmarješke Toplice pridobitev podatkov iz 8. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne bo
soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna
dokazila.
Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga
znanja in veščine je kandidat pridobil.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto svetovalec za turizem, kmetijstvo in
podjetništvo« na naslov: Občina Šmarješke
Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu
kandidatu bo izdan sklep o izbiri, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti vsak delovni
dan na tel. 07/38-44-331 (mag. Bernardka
Krnc).
Občina Šmarješke Toplice
Ob-23402/07
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
5230 Bovec, ki jo zastopa župan Danijel
Krivec (delodajalec), Medobčinska uprava
občin Bovec, Kobarid in Tolmin (v nadaljevanju: medobčinska uprava), na podlagi
56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih – ZJUUPB3 (Uradni list RS, št. 63/07) ter v skladu
z 8. in 9. členom Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave (Uradni list RS,
št. 79/06) objavlja javni natečaj za zasedbo
prostih uradniških delovnih mest
medobčinski redar, 2 prosti delovni
mesti (m/ž) v medobčinski upravi.
Naloge objavljenega uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
– občinski redar I,
– občinski redar II,
– občinski redar III.
Izbrani kandidat bo po izbiri na javnem
natečaju imenovan v najnižji naziv, v katerem se opravlja delo na delovnem mestu
medobčinski redar. Za imenovanje v naziv
bo upoštevan Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog občinskega redarja (Uradni list
RS, št. 103/05). V skladu z drugim odstavkom 27. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) pa uradnik lahko ohrani
pridobljeni naziv, kadar ta naziv ni najnižji,

v katerem se lahko opravlja delo na delovnem mestu.
Delo bo izbrani kandidat opravljal na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin, s
tem da je sedež enega delovnega mesta v
Kobaridu, drugega pa v Bovcu, v upravnih
prostorih občinskih uprav.
Delovne naloge:
– nadzor nad izvajanjem nalog po Zakonu o varnosti cestnega prometa ter po odlokih Občin Bovec, Kobarid in Tolmin;
– nadzor nad izvajanjem drugih odlokov
Občin Bovec, Kobarid in Tolmin;
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji;
– opozarjanje fizičnih in pravnih oseb na
ugotovljene nepravilnosti;
– neposredno izrekanje in izterjava denarnih kazni in glob na kraju prekrška;
– izdajanje odredb v skladu z odloki Občin Bovec, Kobarid in Tolmin;
– druge naloge s področja medobčinskega redarstva.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS,
št. 42/02) ter pogojev, določenih v drugem
odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (56/02, 110/02, 2/04, 10/04, 23/05,
62/05, 75/05, 113/05 in 32/06):
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima splošno zdravstveno zmožnost;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– srednja splošna ali srednja strokovna
izobrazba;
– najmanj šest mesecev ustreznih delovnih izkušenj;
– veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil kategorije B;
– opravljen strokovni upravni izpit;
– opravljen preizkus znanja za vodenje
in odločanje v prekrškovnem postopku pred
izdajo plačilnega naloga;
– opravljen preizkus znanja za občinskega redarja;
– poznavanje dela z računalnikom.
Pisna prijava z življenjepisom kandidata
mora vsebovati:
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane strokovne izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– delovne izkušnje kandidat dokazuje z
opisom dosedanjih del in nalog, ki jih je
opravljal;
– izjavo kandidata o opravljenem strokovnem upravnem izpitu;
– izjavo kandidata o tem, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega ka-
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znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– pisno izjavo o opravljenem preizkusu
znanja iz vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku pred izdajo plačilnega naloga
in o opravljenem preizkusu znanja za občinskega redarja.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto zahtevane izpite opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku 10 dni od dneva objave javnega
natečaja, v zaprti ovojnici z oznako: » za
javni natečaj – meobčinski redar« na naslov:
Medobčinska uprava, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec.
Rok za prijavo začne teči naslednji dan
po objavi javnega natečaja v Uradnem listu
RS. Če je prijava poslana priporočeno po
pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo.
Formalno nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Izbira kandidata bo opravljena v izbirnem
postopku, v katerem se preizkusi usposobljenost kandidata za opravljanje nalog na
delovnem mestu. Preizkus usposobljenosti
je lahko preverjanje strokovne usposobljenosti razvidne iz pisne izjave kandidata, pisni preizkus usposobljenosti, ustni razgovor
ali v drugi obliki.
Pisni sklep o izbiri bo izdan v petnajstih
dneh po opravljeni izbiri.
Izbrani kandidat bo imenovan v naziv
najkasneje v roku osmih dni po dokončnosti
sklepa o izbiri in mu bo v nadaljnjih osmih
dneh ponujena v sklenitev pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in trimesečnim poskusnim delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti na sedežu medobčinske uprave v Bovcu, Trg golobarskih
žrtev 8, na tel. 05/384-19-22 in 041/728-615
(mag. Simon Leban) ali preko elektronske
pošte: simon.leban@bovec.si.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
za moške.
Občina Bovec
Medobčinska uprava
Št. 100-232/2007/6
Ob-23403/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2 in št. 33/07) Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Krško.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se

preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list
RS, št. 50/06-uradno prečiščeno besedilo
2), vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih, Uradni list RS, št.
139/06).
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.
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih
je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003 in
906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
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– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih
let. Delo bo opravljal v nazivu podsekretar
na sedežu organa v Krškem, Cesta krških
žrtev 14.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Načelnik Upravne enote Krško bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna
znanja vodenja v javni upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje
v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljub
ljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovoren predsednik posebne natečajne komisije, doc. dr. Božo
Grafenauer, Pravna fakulteta, Univerza v
Mariboru, Mladinska ulica 9, Maribor, tel.
02/250-42-38.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-232/2007/6
Ob-23404/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2 in št. 33/07) Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, Ljubljana objavlja javni
natečaj za položaj
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načelnika Upravne enote Laško.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih, Uradni list RS, št.
139/06).
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.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3 leta
delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih
mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov: in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave;
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Laškem, Mestna ul. 2.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Načelnik Upravne enote Laško bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna
znanja vodenja v javni upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje in upravljanje
v upravi«, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška
21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu RS ali dnevnem
časopisu ter na spletni strani Ministrstva za
javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na email:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Franc Tomažič, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo
in upravne procese, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-86-66.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri

pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-232/2007/6
Ob-23405/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2 in št. 33/07) Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, Ljubljana objavlja javni
natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Lenart.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih, Uradni list RS, št.
139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3 leta
delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih
mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Lenartu, Trg osvoboditve
7.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Načelnik Upravne enote Lenart bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna
znanja vodenja v javni upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje
v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS ali dnevnem
časopisu ter na spletni strani Ministrstva za
javno upravo. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Radivoj Uroševič, Po-

licijski sindikat, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
01/428-43-62.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-232/2007/6
Ob-23406/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2 in št. 33/07) Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Ljubljana.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za  dostop do
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tajnih podatkov stopnje »Zaupno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih, Uradni list RS, št.
139/06).
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.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3 leta
delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih
mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Adamič Lundrovo
nabrežje 2.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Načelnik Upravne enote Ljubljana bo
najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje
v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj » in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektron-
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ska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, mag. Marko Starman,
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, tel. 01/308-31-78.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-232/2007/6
Ob-23407/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2 in št. 33/07) Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Maribor.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
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nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih, Uradni list RS, št.
139/06).
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.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3 leta
delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih
mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Mariboru, Ul. heroja Staneta 1.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Načelnik Upravne enote Maribor bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,

ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj » in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Robert Marolt, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 01/369-54-28.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-232/2007/6
Ob-23408/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2 in št. 33/07) Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Piran.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– višja raven znanja jezika narodne skupnosti;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo o znanju jezika narodne skupnosti na višji ravni oziroma izjavo o zaključenem najmanj srednješolskem izobraževanju, opravljenem na območju, kjer živi
narodna skupnost,
6. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih, Uradni list RS, št.
139/06).
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.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3 leta
delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih
mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno«.

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Piranu, Obala 114a.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Načelnik Upravne enote Piran bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, mag. Marko Starman,
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, tel. 01/308-31-78.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-232/2007/6
Ob-23409/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2 in št. 33/07) Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Ptuj.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– 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.
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Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih, Uradni list RS, št.
139/06).
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.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3 leta
delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih
mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
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Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa na Ptuju, Slomškova ul. 10.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Načelnik Upravne enote Ptuj bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj » in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, dr. Matjaž Nahtigal, tel.
01/478-16-70.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-232/2007/6
Ob-23410/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2 in št. 33/07) Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Radovljica.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih, Uradni list RS, št.
139/06).
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.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3 leta
delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih
mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,

– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih
let. Delo bo opravljal v nazivu podsekretar
na sedežu organa v Radovljici, Gorenjska
cesta 18.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Načelnik Upravne enote Radovljica bo
najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje
v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj » in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Nevenka Črešnar
Pergar, Aktiva invest d.d., Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 01/560-46-71.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-232/2007/6
Ob-23411/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2 in št. 33/07) Ministrstvo za javno
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upravo, Tržaška 21, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Škofja
Loka.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list
RS, št. 50/06-uradno prečiščeno besedilo
2), vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih, Uradni list RS, št.
139/06).
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.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003

in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3 leta
delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih
mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih
let. Delo bo opravljal v nazivu podsekretar
na sedežu organa v Škofji Loki, Poljanska
c. 2.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Načelnik Upravne enote Škofja Loka bo
najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje
v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj » in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Nevenka Črešnar
Pergar, Aktiva invest d.d., Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 01/560-46-71.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
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Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-232/2007/6
Ob-23412/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2 in št. 33/07) Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Velenje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list
RS, št. 50/06-uradno prečiščeno besedilo
2), vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
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in pravosodnih organih, Uradni list RS, št.
139/06).
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.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3 leta
delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih
mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Velenju, Rudarska 6A.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Načelnik Upravne enote Velenje bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj » in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Jože Romšek, Policija,
Štefanova2, Ljubljana, tel. 01/472-42-69.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-232/2007/6
Ob-23413/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2 in št. 33/07) Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Slovenj Gradec.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih, Uradni list RS, št.
139/06).
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.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3 leta
delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih
mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Slovenj Gradcu, Meškova
ulica 21.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Načelnik Upravne enote Slovenj Gradec
bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje
v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Franc Tomažič, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo
in upravne procese, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-86-66.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Su 010603/2007-3
Ob-23414/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – UPB2), Okrajno sodišče v Celju,
Prešernova ul. 22, 3000 Celje, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj;
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Delovno področje:
– proučevanje zadev, ki jih dodeli sodnik,
– priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve,
– priprava obrazložitve odločitve,

– spremljanje in proučevanje prakse sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik,
– zasliševanje strank, prič in izvedencev
po naročilu sodnika,
– priprava splošnih aktov, drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednje:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe in pravniškega državnega izpita, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova,
na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Okrajnemu sodišču
v Celju pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja
v naziv višje stopnje. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal na Okrajnem sodišču v Celju.
Skladno z določbo 21. člena Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06)
formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec, številka: »Su
010603/2007-3« na naslov: Okrajno sodišče v Celju, Urad predsednika, Prešernova
ul. 22, Celje in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: urad.ojce@sodisce.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem
postopku bo objavljeno tudi na spletni strani Okrajnega sodišča v Celju, http://www.
sodisce.si/okrace/. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Marina Marinček, tel.
03/427-52-00.
Okrajno sodišče v Celju
Ob-23415/07
Center za socialno delo Celje, Gregorčičeva ul. 6, Celje, na podlagi sklepa Sveta
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zavoda z dne 21. 6. 2007 razpisuje delovno
mesto
direktorja Centra za socialno delo Celje (m/ž).
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje tudi naslednje pogoje po 56., 57. in 69.
členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – UPB2) in sicer:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke ali pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin,
upravne, pravne, sociološke, zdravstvene
smeri – smer delovne terapije, teološke
smeri z ustrezno specializacijo, pet let delovnih izkušenj in opravljen izpit za delo na
področju socialnega varstva,
– da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih
specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne
terapije, teološke smeri z ustrezno specializacijo, dvajset let delovnih izkušenj, od
tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega
varstva in opravljen strokovni izpit za delo
na področju socialnega varstva,
– da ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
socialna zbornica v soglasju s strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz tretje alinee je lahko za direktorja imenovan tudi kandidat, ki
nima opravljenega programa za vodenje,
mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu
od začetka opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja traja pet let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo na naslov:
Center za socialno delo Celje, Gregorčičeva
ul. 6, 3000 Celje – z oznako »Za razpisno
komisijo«, v roku 8 dni od dneva objave tega
razpisa. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene
v izbirni postopek. O izbiri bodo kandidati
obveščeni v roku določenem z zakonom.
Svet Centra za socialno delo Celje
Ob-23416/07
Svet Centra za socialno delo Idrija razpisuje na podlagi 56. in 57. člena Zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo) ter 29. člena Statuta Centra za socialno delo Idrija in
sklepa 2. seje sveta zavoda z dne 21. avgusta 2007, prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Idrija.
Za direktorja/direktorico centra je lahko
izbran/izbrana kandidat/kandidatka, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje še pogoje
določene v 56., 57. in 58. členu Zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo) in sicer:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ter
opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva ali,
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20
let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva ter opravljen strokovni izpit iz področja socialnega
varstva,
– da ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s

Stran

6174 /

Št.

79 / 31. 8. 2007

Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoje iz tretje alinee je
lahko za direktorja/direktorico imenovan/a
kandidat/ka, ki nima opravljenega programa
za vodenje socialno varstvenega zavoda,
mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu
od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice.
Mandat direktorja/direktorice traja 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo kandidati/ke na naslov: Svet centra za socialno delo Idrija, Vojkova 2a. 5280 Idrija z oznako »Ne odpiraj
– razpis za direktorja/ direktorico«, v roku 8
dni od dneva objave.
O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva
objave razpisa.
Center za socialno delo Idrija
Št. 110-225/2007-31111
Ob-23486/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 1150/2007
Ob-23491/07
Svet Zavoda za usposabljanje invalidne
mladine Kamnik razpisuje delovno mesto

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
direktorja zavoda.
Pogoji:
– kandidati morajo za imenovanje na
funkcijo direktorja zavoda izpolnjevati pogoje, določene v 55. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (UL RS št. 16/07),
– vlogi je potrebno predložiti program vodenja zavoda (58. člen ZOFVI).
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Nastop dela je 1. 12. 2007.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in s pripisom
»za razpis direktorja« v 8 dneh od objave
razpisa na naslov: Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, Novi trg 43a,
1241 Kamnik.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Zavoda za usposabljanje invalidne
mladine Kamnik
Su 10-02/2007-29/1
Ob-23492/07
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 63/07 – UPB3), Vrhovno sodišče
Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, p.p. 639 objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest:
1. Pravosodni svetnik (višji strokovni
sodelavec VS RS) – eno prosto delovno
mesto na upravnem oddelku VS RS (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika.
– funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– proučevanje najzahtevnejših zadev, ki
mu jih dodeli vrhovni sodnik, priprava izredno zahtevne strokovne podlage za sprejem
odločitve, priprava izredno zahtevne odločitve in obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– pripravljanje pomembnejših osnutkov
poročil, analiz in informacij po usmeritvah
sodnika,

– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih
mnenj,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik.
2. Pravosodni svetnik (strokovni sodelavec VS RS) – eno prosto delovno mesto na upravnem oddelku VS RS (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika.
– funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom,
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– proučevanje najzahtevnejših zadev, ki
mu jih dodeli vrhovni sodnik, priprava izredno zahtevne strokovne podlage za sprejem
odločitve, priprava izredno zahtevne odločitve in obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– pripravljanje pomembnejših osnutkov
poročil, analiz in informacij po usmeritvah
sodnika,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih
mnenj,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik.
3. Višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec VS RS) – dve prosti delovni mesti na upravnem oddelku VS RS
(m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika.
– funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– proučevanje zahtevnejših zadev, ki mu
jih dodeli vrhovni sodnik, priprava zahtevne strokovne podlage za sprejem odločitve,
priprava zahtevne odločitve in obrazložitve
odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– pripravljanje pomembnejših osnutkov
poročil, analiz in informacij po usmeritvah
sodnika,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih
mnenj,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu Višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec VS RS) opravljal v nazivu višji
pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I, na
delovnem mestu Pravosodni svetnik (strokovni sodelavec Vs Rs) v nazivu pravosodni
svetnik II, z možnostjo napredovanja v naziv
pravosodni svetnik I in na delovnem mestu
Pravosodni svetnik (višji strokovni sodelavec VS RS) v nazivu pravosodni svetnik I,
z možnostjo napredovanja v naziv višji pravosodni svetnik.
Z izbranimi kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim
delom. Delo bodo opravljali na Vrhovnem
sodišču RS, na lokaciji Tavčarjeva 9, Ljubljana.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje pisne izjave o izpolnjevanju pogojev:
1. izjavo o izpolnjevanju pogojev glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
5. izjavo kandidata o znanju tujega jezika,
6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Vrhovnemu sodišču
Republike Slovenije pridobitev podatkov iz
3. točke iz uradne evidence.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: ˝Javni
natečaj za uradniško delovno mesto Pravosodni svetnik – višji strokovni sodelavec VS
RS ali Pravosodni svetnik – strokovni sodelavec VS RS ali Višji pravosodni svetovalec
– strokovni sodelavec VS RS na naslov:
Vrhovno sodišče, Skupna kadrovska služba,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na email:
sks.vsrs@sodisce.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje vodja skupne kadrovske
službe Vrhovnega sodišča RS, tel. št.
01/366-42-11.
Vrhovno sodišče
Republike Slovenije
Št. 110-250/2007-31111
Ob-23577/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo in zadnje
spremembe št. 57/07):
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
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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. 110-251/2007-31111
Ob-23579/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št.
62/07 - uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.
Razpisni pogoji:
V skladu z drugim odstavkom 56. člena
Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje
za okrožnega državnega tožilca.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona o
sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07 – uradno
prečiščeno besedilo in zadnje spremembe
št. 57/07), mora prijava kandidata vsebovati
naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto vodje okrožnega
državnega tožilstva.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto vodje okrožnega
državnega tožilstva lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za funkcijo vodje okrožnega državnega tožilstva od upravljavca
matičnega registra, podatek o državljanstvu
pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 173/07
Ob-23691/07
Projekt prehodnega vira »Kemijska varnost 3«, št. SI 06 IB EC 02 išče projektne
sodelavce za delovna mesta:
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1. Namestnik vodje projekta (projektni
koordinator) (eno mesto),
2. Vodja komponente (več mest),
3. Vodja aktivnosti I (več mest),
4. Vodja aktivnosti II (več mest),
5. Strokovni sodelavec (več mest),
6. Asistent vodje projekta (eno mesto),
7. Projektni asistent (eno mesto),
8. Asistent komponente oziroma aktivnosti I (več mest),
9. Asistent komponente oziroma aktivnosti II (več mest),
10. Prevajalec/tolmač (eno mesto).
Opis projekta, naloge, obseg dela in pogoji za razpisana delovna mesta in ostale
informacije so razvidni iz razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani http://
www.uk.gov.si/ pod rubriko »aktualno«. Pogodbeno razmerje bo sklenjeno z izbranimi
kandidati kot samostojnimi podjetniki posamezniki ali kot gospodarsko družbo. Pričetek dela takoj. Pisne prijave z življenjepisom
na standardnem obrazcu Europass in dokazili pošljite v 8 dneh po objavi na naslov:
Ministrstvo za zdravje – Urad RS za kemikalije, Mali trg 6, 1000 Ljubljana, s pripisom
spredaj na ovojnici »Ne odpiraj! Razpis za
projekt Prehodni vir: Kemijska varnost 3«,
navedbo imena in priimka ponudnika na
hrbtni strani ovojnice in oznako, za katero
delovno mesto se javljate. Za informacije
lahko pokličete na 041/787-784.
Ministrstvo za zdravje
Urad RS za kemikalije
Št. 100-2/2007
Ob-23712/07
Svet Centra za socialno delo Metlika razpisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona
o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94 -odl.
US, 8/96, 18/98, 36/02 in 127/06), 56 in 57.
člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS,
št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo) in 12.
člena Statuta prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Metlika.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena ZSV in pet let delovnih
izkušenj ali višja strokovna izobrazba iz 69.
člena ZSV in dvajset let delovnih izkušenj,
od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda (kolikor ga kandidat
nima opravljenega, ga bo moral opraviti v
roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja).
Mandat direktorja traja 5 let.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pričetek mandata je 28. 12. 2007.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8
dni po objavi razpisa na naslov: Center za
socialno delo Metlika, Naselje Borisa Kidriča
5a, 8330 Metlika, z oznako »za razpis«.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po objavi razpisa.
Center za socialno delo Metlika
Št. 110-254/2007-311111
Ob-23723/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo in zadnje
spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 110-253/2007-31111
Ob-23724/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št.
62/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona o
sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07 – uradno
prečiščeno besedilo in zadnje spremembe
57/07), mora prijava kandidata vsebovati
naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo državnega tožilca, mora prijavi priložiti
tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata
za tožilsko funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa
od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Druge objave
Ob-23489/07
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, po sklepu Nadzornega sveta
Sklada z dne 24. 8. 2007 in 30. 8. 2007,
na podlagi 23. in 26. č) člena Zakona o
nacionalni stanovanjski varčevalni shemi
in subvencijah mladim družinam za prvo
reševanje stanovanjskega vprašanja (Ur. l.
RS, št. 44/06 – ZNSVS-A-UPB1 in 60/07,
dalje: ZNSVS), Pravilnika o podrobnejših
pogojih, merilih in postopku za dodelitev
subvencij mladim družinam za najem tržnih
stanovanj (Ur.l. RS, št. 66/07, dalje: Pravilnik), sklepa Vlade Republike Slovenije št.:
35201-4/2007/6 z dne 19. 7. 2007, 148. in
160. člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS
63/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN; dalje:
SZ-1) ter 14. člena Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada (Ur.l. RS 119/00
in 28/01), objavlja
javni poziv
za dodelitev subvencij mladim družinam
za prvo reševanje stanovanjskega
vprašanja in subvencioniranje tržnega
najema stanovanj za leto 2007
1. Splošne določbe
1.1. Namen poziva
Namen tega javnega poziva Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega
sklada (v nadaljevanju Sklad) je opredeliti
postopke in merila za oddajo vlog za:
– dodelitev letnih subvencij upravičenim
prosilcem – mladim družinam kot spodbuda
za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali
spremembo namembnosti za bivanje v primernih nepremičninah in
– subvencioniranje najemnin mladim
družinam, ki najemajo stanovanja na trgu,
pri čemer Sklad obravnava vse vloge
in dodeljuje subvencije glede na veljavno
zakonodajo v Republiki Sloveniji, določila
tega poziva in splošne akte svojega poslovanja.
1.2. Opredelitev osnovnih pojmov
Subvencija je po tem zakonu znesek, ki
vsako leto pripade mladi družini kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega
vprašanja.
Mlada družina je življenjska skupnost
obeh ali enega izmed staršev z enim ali več
otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj
en otrok v koledarskem letu javnega poziva
Sklada, še ni šoloobvezen. Status mlade
družine ugotavlja Sklad skladno s predpisi
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih veljavnimi v Republiki Sloveniji.
Za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja mlade družine se šteje prvi nakup,
gradnja, rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali tržni najem stanovanja, če
stanovanje ustreza površinskim normativom, ki jih predpisuje 10. člen Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03,
18/04-ZVKSES in 47/06 – ZEN) in če mlada
družina nima v lasti drugega primernega
stanovanja.
1.3. Upravičenci do subvencij

Za dodelitev subvencije lahko zaprosijo:
– državljani Republike Slovenije in
– državljani drugih držav članic Evropske
unije, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v
Republiki Sloveniji skladno s 160. členom
SZ-1.
1.3.1 Subvencija za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti
– pripada tisti mladi družini, ki ima sklenjeno prodajno pogodbo ali pridobljeno
pravnomočno gradbeno dovoljenje po 1.
marcu 2006 in izpolnjuje preostale pogoje
ZNSVS in tega poziva;
– pripada mladi družini največ osem let,
pri čemer se status mlade družine ugotavlja
le ob prvi dodelitvi subvencije, število članov
mlade družine in zgornja meja dohodka mlade družine pa enkrat letno pred dodelitvijo
vsakokratne subvencije;
– v primeru, da je mlada družina s sklepom v letu 2006 že pridobila pravico do
subvencije, mora izpolnjevati le dohodkovni
kriterij.
1.3.2. Subvencioniranje tržnega najema
stanovanja
– upravičena je mlada družina, ki si po
uspešno zaključenem študiju vsaj enega
od staršev rešuje stanovanjsko vprašanje z
najemom tržnega stanovanja, pri čemer ta
roditelj v letu 2007 ne dopolni starosti 28 let;
v primeru uspešno zaključenega doktorskega študijskega programa se starostna meja
podaljša za dve leti. Za mlajšo od 28 let se
šteje oseba, ki je rojena po 1. 1. 1980, za
mlajšo od 30 let pa oseba rojena po 1. 1.
1978,
– prosilci, ki bodo prvič oddali vloge za
dodelitev subvencije za leto 2007, morajo
izpolnjevati vse tri v nadaljevanju naštete
kriterije za upravičenost do subvencij.
1.3.3. Splošni – enotni kriteriji upravičenosti do subvencij:
a) Kriterij mlade družine
Mlada družina je življenjska skupnost
obeh ali enega izmed staršev z enim ali
več otroki, posvojenci oziroma pastorki, pri
čemer vsaj en otrok v koledarskem letu javnega poziva Sklada še ni šoloobvezen. Za
otroka, ki še ni šoloobvezen, se za dodelitev
subvencij za leto 2007 šteje otrok, rojen po
(vključno) 1. 1. 2002.
b) Dohodkovni kriterij
Subvencija pripada mladi družini, katere neto dohodki za predpreteklo koledarsko
leto (to je 2005) ne presegajo v spodnji tabeli navedenih odstotkov od povprečne neto
plače, ki je v Republiki Sloveniji v letu 2005
znašala 2.115.439,00 SIT oziroma 8.827,57
EUR:
1.
2.
3.
4.
5.

2-članska
3-članska
4-članska
5-članska
6-članska

250%
315%
370%
425%
470%

Za vsakega nadaljnjega člana mlade
družine se lestvica iz prejšnjega odstavka

nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih
točk.
Pri ugotavljanju neto dohodkov se upoštevajo vsi obdavčljivi dohodki in prejemki,
zmanjšani za davke in obvezne prispevke
za socialno varnost, ki so razvidni iz dokončnih dohodninskih odločb in iz drugih
dokončnih odločb davčnega organa in davčnih obračunov.
c) Kriterij namembnosti
Subvencija za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti
pripada tisti mladi družini, ki ima sklenjeno
prodajno pogodbo ali pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje po 1. marcu
2006, če izpolnjuje preostale pogoje tega
poziva.
Do subvencioniranja tržnega najema je
upravičena mlada družina, ki si po uspešno
zaključenem študiju vsaj enega od staršev
rešuje stanovanjsko vprašanje z najemom
tržnega stanovanja, pri čemer ta roditelj v
letu 2007 ne doseže starosti 28 let; v primeru uspešno zaključenega doktorskega študijskega programa se starostna meja podaljša
za dve leti. Do subvencije tržnega najema ni
upravičena mlada družina, ki sklene najemno
pogodbo z najemodajalcem, s katerim je v
krogu zakonitih dedičev do drugega dednega
reda po predpisih, ki urejajo dedovanje.
1.3.4. Načelo izključitve možnosti pridobitve subvencij
Pravice do subvencije nakupa, gradnje,
rekonstrukcije ali spremembe namembnosti
ter pravica do subvencije tržnega najema se
med seboj izključujejo.
1.4. Višina subvencije in razpoložljiva
sredstva
Skladno z določili 26. f člena ZNSVS
in sklepa Vlade Republike Slovenije št.:
35201-4/2007/6, z dne 19. 7. 2007, znaša
subvencija za leto 2007 na družinskega člana 300,00 EUR.
V primeru prvega reševanja stanovanjskega vprašanja mlade družine z nakupom,
gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti se višina subvencije določa glede na število članov te mlade družine.
V primeru tržnega najema se subvencija
prizna največ v višini razlike med najemnino,
kakršna bi za najeto stanovanje znašala po
predpisih, ki urejajo neprofitne najemnine,
in priznano tržno najemnino za primerno
stanovanje, kar dokazuje prosilec z najemno
pogodbo, sklenjeno pred zaključkom študija
ali najkasneje v roku 90 dni po uspešno zaključenem študiju.
V primeru, da je mlada družina s sklepom v letu 2006 že pridobila pravico do
subvencije, ji za leto 2007 pripada subvencija glede na število članov te mlade
družine, in sicer v višini 300,00 EUR na
družinskega člana.
Sklad vsako leto pred izplačilom s sklepom ugotavlja upravičenost do subvencije
in morebiten obstoj kršitev iz točke 1.3.4.
»Načelo izključitve možnosti pridobitve subvencij«. Zoper posamični pravni akt izdan
s strani Sklada je dovoljena pritožba na
Ministrstvo za okolje in prostor skladno s
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poukom o pravnem sredstvu, navedenim v
posamičnem pravnem aktu.
V proračunu Republike Slovenije za leto
2007 (Ur. l. RS, št. 116/05 in 126/06-spr.) je
na proračunski postavki pri Ministrstvu za
okolje in prostor, predvideno 2.377.854,00
EUR za subvencije, ki so predmet tega razpisa in bodo na Sklad prenesena s pogodbo
o zagotovitvi sredstev za subvencije mladim
družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja odobrenim na podlagi javnega
razpisa za leto 2006 in o zagotovitvi sredstev za dodelitev subvencij po javnem razpisu za leto 2007.
Za izvedbo tega javnega poziva so zagotovljena sredstva v proračunu Republike
Slovenije za leto 2007. V primeru, da obseg razpoložljivih sredstev ne bo zadoščal
za vsa potrebna izplačila, bo Ministrstvo za
okolje in prostor Republike Slovenije zagotovilo manjkajoča sredstva.
2. Pogoji in postopek za pridobitev subvencij
2.1. Osnovni pogoji
Osnovne pogoje za pridobitev subvencij določa veljavna zakonodaja Republike
Slovenije in Evropske unije. Sklad se za
ugotovitev vseh vprašanj v ugotovitvenem
postopku ob obravnavi vlog opira predvsem
na določila 26. a do 26. i člena ZNSVS-B ter
na zgoraj navedeno.
Sklad si ob tem pridržuje pravico, da:
– za ugotovitev upravičenosti posamične
vloge od prosilca zahteva dodatna dokazila, s katerimi lahko pojasni oziroma izkaže v vlogi navedena dejansko in pravno
stanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev
subvencije;
– pri ugotavljanju upravičenosti vlog na
splošnem nivoju zaprosi za mnenje o splošni uporabi posameznih zakonskih določb
ZNSVS in druge zakonodajno pristojne organe v Republiki Sloveniji.
2.2. Obvezne priloge
Seznam obveznih prilog za posamezen
namen vloge je določen v vlogi – javno objavljenem obrazcu Sklada (na spletni strani
www.ssrs.si), ki jo odda prosilec.
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Opozorilo:
– Sklad bo pri ugotovitvi ustreznosti
zgoraj navedenih dokumentov prvenstveno
upošteval namen dodelitve subvencije in
skladnost načina reševanja prvega stanovanjskega vprašanja s SZ-1,
– prodajna pogodba ali gradbeno dovoljenje se morata glasiti na prosilca oziroma
enega od staršev mlade družine,
– v primeru subvencioniranja najema
mora biti vlogi priložena sklenjena najemna
pogodba za tržno stanovanje, pri čemer se
šteje, da je pogodba sklenjena z dnem, ko jo
podpišeta obe pogodbeni stranki. Najemna
pogodba mora vsebovati podatka o površini
stanovanja in višini najemnine.
2.3. Način ugotavljanja upravičenosti
2.3.1. Ugotavljanje števila družinskih
članov
Število družinskih članov se ugotavlja
za leto 2007 na dan objave tega poziva
v Uradnem listu Republike Slovenije, to je
31. 8. 2007.
Na datum iz prejšnjega odstavka se nerojeni ali nepravnomočno posvojeni otroci
za potrebe tega poziva ne štejejo za družinskega člana.
2.3.2. Ugotavljanje »prvega reševanja«
stanovanjskega problema
Sklad izvede tako, da:
– ustreznost ugotovi tudi na podlagi vlogi priložene pisne izjave polnoletnih članov
mlade družine, da kot mlada družina prvič
skupno rešujejo stanovanjski problem oziroma da nimajo zadovoljivo ter v skladu z
določili SZ-1 in podzakonskimi predpisi rešenega stanovanjskega vprašanja,
– v primeru subvencioniranja tržnega najema preuči tudi pisno vlogi priloženo izjavo
polnoletnih članov mlade družine, da najemna pogodba ni sklenjena z najemodajalcem, s katerim je v krogu zakonitih dedičev
do drugega dednega reda po predpisih, ki
urejajo dedovanje,
– preuči tudi pisne navedbe o lastništvu
nepremičnin za vse polnoletne člane mlade družine z izjavo, da drugih nepremičnin
kot dejanski ali zemljiškoknjižni lastniki ne
posedujejo,

– preuči tudi pisne navedbe in dokazila
oziroma dejstva, da nepremičnina, v kateri
trenutno stalno bivajo člani mlade družine,
ni v lasti članov te mlade družine (npr. najemna pogodba, sklep o dedovanju, kupoprodajna pogodba, gradbeno dovoljenje,
morebitni priložen zemljiškoknjižni izpisek,
ki ob vložitvi vloge ne sme biti starejši/a od
30 dni).
2.3.3. Izračunavanje višine subvencije
za tržni najem
Najemno stanovanje se razvrsti v pripadajočo statistično regijo glede na naslov
najemnega stanovanja.
Pri izračunavanju subvencije se upošteva dejanska površina stanovanja, ki izhaja
iz najemne pogodbe. Če površina najemnega stanovanja presega spodaj naveden
površinski normativ, se upošteva zgornja
meja, pri čemer se uporabljajo površinski
normativi iz prvega odstavka 14. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04 in
62/06), ki se nanašajo na stanovanja brez
plačil lastne udeležbe in varščine, ter so
naslednje (določba 3. odstavka 6. člena
Pravilnika o podrobnejših pogojih, merilih
in postopku za dodelitev subvencij mladim
družinam za najem tržnih stanovanj (Ur.l.
RS, št. 66/07):
– za 2-člansko gospodinjstvo do 45 m2;
– za 3-člansko gospodinjstvo do 55 m2;
– za 4-člansko gospodinjstvo do 65 m2;
– za 5-člansko gospodinjstvo do 75 m2;
– za vsakega nadaljnjega člana mlade
družine se površina stanovanja poveča za
10 m2.
Če je pogodbeno določena tržna najemnina za m2 nižja od spodaj določene neprofitne najemnine, subvencija mladi družini
ne pripada.
Za potrebe izračuna subvencije za tržni najem znaša neprofitna najemnina 3,00
EUR za m2 stanovanjske površine.
Najvišje priznane tržne najemnine za
kvadratni meter stanovanjske površine in
priznane subvencije, glede na delitev države
na statistične regije, znašajo:

Priznana tržna najemnina
za m2 stanovanjske površine (v EUR)

Najvišja dovoljena subvencija najema
za m2 stanovanjske površine (v EUR)

Osrednjeslovenska

7,0

4,0

Obalno-kraška

6,5

3,5

Goriška

6,5

3,5

Podravska

6,0

3,0

Gorenjska

5,5

2,5

Savinjska

5,0

2,0

Jugovzhodna Slovenija

5,0

2,0

Spodnjeposavska

4,0

1,0

Koroška

4,0

1,0

Notranjsko-kraška

4,0

1,0

Pomurska

4,0

1,0

Zasavska

4.0

1,0

Regija
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2.3.4. Posebna opozorila
Na poziv se lahko prijavi tudi mlada družina, v kateri ima npr. eden od otrok – sicer
vzdrževani član mlade družine – že rešeno
stanovanjsko vprašanje. V tem primeru zanj
ne sme biti zahtevana subvencija. Izjema
ne velja za zakonce ali izvenzakonske partnerje.
Enostarševske mlade družine morajo izrecno navesti, da se statusno opredeljujejo
kot take.
Sklad bo v primeru ugotovljenih kršitev iz
prejšnjih alinej zneske subvencije izterjal z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Sklad bo pri ugotovitvi ustreznosti zgoraj
navedenih dokumentov upošteval prvenstveno namen dodelitve subvencije in skladnost načina reševanja prvega stanovanjskega vprašanja s SZ-1 ter vložitev vloge
zaradi zagotovitve primernega stanovanja
mladi družini.
2.4. Nakazilo subvencij
Sklad bo upravičencem nakazoval subvencije predvidoma po pravnomočnosti izdanih posamičnih upravnih aktov.
Če je najemna pogodba za tržno stanovanje sklenjena za čas, krajši od dveh
let, pripada mladi družini subvencija za to
stanovanje le za čas veljavnosti te najemne
pogodbe.
Če mlada družina v dveletnem roku, določenim z odločbo o priznanju pravice do
subvencije, prekine najemno razmerje in
sklene novo najemno pogodbo, ji v času
prekinitve najemnega razmerja subvencija
ne pripada. Pripada pa ji za čas sklenitve
nove najemne pogodbe, vendar največ do
izteka roka, določenega z odločbo iz prejšnjega stavka.
Upravičencu do subvencij v primeru najema se nakazujejo subvencije trikrat letno
na njegov transakcijski račun, in sicer za
pretekle štiri mesece. Za leto 2007 se, ob izpolnjevanju preostalih pogojev tega poziva,
subvencije upravičencem v primeru najema
nakaže najkasneje do konca leta 2007.
Upravičenec je dolžan Skladu v osmih
dneh pisno sporočiti vsako spremembo, ki
bi lahko vplivala na pravico do subvencije in
višino subvencije.
Sklad po uradni dolžnosti po izteku enega leta preveri, če mlada družina še izpolnjuje dohodkovne kriterije za subvencioniranje najema.
3. Navodila za oddajo vloge in obravnava vlog
3.1. Obrazec vloge
Prosilec predloži vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Sklada, ki
je sočasno z javnim pozivom objavljen na
spletni strani www.ssrs.si. Vloga mora biti
v celoti izpolnjena čitljivo in biti podpisana s
strani vseh polnoletnih članov mlade družine
ter dopolnjena z zahtevanimi prilogami.
Obrazec vloge lahko zainteresirani prosilci brezplačno dobijo tudi na sedežu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada, v Ljubljani, na Poljanski cesti 31, v času uradnih ur, v kolikor si ga ne
natisnejo s spletne strani Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
www.stanovanjskisklad-rs.si ali www.ssrs.si,
kjer se nahaja pod rubriko Subvencije mladim družinam.
3.2. Oddaja vloge
Zainteresirani prosilci lahko izpolnjeno vlogo oddajo od 3. 9. 2007 do vključno
30. 9. 2007 s priporočeno pošiljko na na-

slov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000
Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – vloga za
subvencijo – 2007«.
Vsaka mlada družina oziroma njeni družinski člani lahko oddajo le eno vlogo, v
kateri so navedeni vsi člani mlade družine,
ki jih ob vlogi uveljavlja. V primeru, da bo
Sklad prejel vlogo, iz katere bo razvidno,
da so v njej navedene osebe, ki so vlogo
že oddale, bo dodatno preučil upravičenost
uveljavljanja posameznega družinskega člana v posameznih vlogah.
Če je vloga poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan oddaje
vloge, medtem ko mora vloga, oddana z navadno pošto, na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, prispeti najpozneje
do 30. 9. 2007.
Sklad bo obravnaval vse prejete popolne
vloge po uri in datumu oddaje priporočene
pošiljke, v primerih, da vloga ne bo popolna
pa po uri in datumu oddaje popravka oziroma dopolnitve predhodno oddane, vendar
še nepopolne vloge.
Zaradi navedenega vam izrecno svetujemo, da si pri oddaji popolne vloge ali popravka oziroma dopolnitve vloge zagotovite
s strani poštnega urada na vaši pošiljki navedbo ure in datuma oddaje te pošiljke, saj
bo Sklad v primeru, da to iz prejete pošiljke
ne bo nedvoumno in jasno razvidno štel,
da je vloga prispela kot zadnja v dnevu
dospetja.
Prosilci, ki bodo izpolnjevali zahtevane
pogoje v javnem pozivu za leto 2007 v obdobju od vključno 1. 10. 2007 do vključno 31. 12. 2007, bodo lahko oddali vlogo v
okviru javnega poziva za leto 2008. Navedene prejete vloge bodo obravnavane pod
pogoji in po postopku javnega poziva za
leto 2007.
Za vse pošiljke oddane izven Republike
Slovenije morajo prosilci poslati na faks
Sklada št. 01/471-05-03 kopijo potrdila o
oddaji pošiljke na pošto, iz katere sta razvidna ura in datum oddaje priporočene pošiljke ter kopijo celotne vsebine poslane
pošiljke.
3.3. Obravnava vlog
Vloge, ki bodo oddane pred rokom za
oddajo ne bodo sprejete in odprte ter bodo
vrnjene naslovniku.
Vloge, ki ne bodo oddane na zgoraj navedenem obrazcu, ne bodo upoštevane ter
bodo s sklepom zavržene kot nepravilne in
nepopolne.
Vloge, ki bodo prispele po 30. 9. 2007 se
s sklepom zavržejo kot prepozne.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev
iz tega poziva, bodo s sklepom zavrnjene
kot neustrezne.
V primeru, da vloga ne bo popolna, bo
prosilec pisno ali ustno (za manjše popravke
ali dopolnitve vloge) pozvan za dopolnitev
vloge. Sklad lahko od prosilca zahteva tudi
dodatno dokumentacijo. Vloga, ki v zahtevanem roku ne bo dopolnjena oziroma
spremenjena, se kot nepopolna s sklepom
zavrže.
Sklad bo obravnaval vse popolne vloge.
V primeru popolne vloge, ki bo utemeljena,
bo Sklad izdal sklep o odobritvi subvencije.
Sklad bo odobrene zneske subvencij nakazal na osebni račun, naveden v prosilčevi
vlogi.
V primeru popolne vloge, ki bo utemeljena, bo Sklad izdal sklep o odobritvi subven-
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cije. Sklad bo odobrene zneske subvencij
nakazal na osebni račun prosilca, naveden
v posamezni vlogi.
4. Pomembna opozorila
Šteje se, da:
– so prosilec oziroma vsi polnoletni člani
mlade družine, ki se je prijavila na ta poziv,
seznanjeni z vso vsebino poziva, izhajajočo
iz besedila in drugih listin, ki so priloga tega
poziva ter, da se z njo v celoti strinjajo;
– so zainteresirani prosilci, ki so oddali
vlogo na način, določen v 3. odseku tega
poziva ter so z oddajo vloge podali pisno
izjavo, da so seznanjeni z vsebino poziva in
vsebino vseh listin, ki so priloge tega poziva,
da se z njo strinjajo in pogoje poziva v celoti
sprejemajo;
– se prosilci strinjajo z zbiranjem in obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem
tega poziva v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov oziroma da za to
pooblaščajo Sklad na način, za katerega se
opredelijo v obrazcu vloge;
– prosilci izjavljajo, da so vse informacije
navedene v vlogi in priloženih dokumentih
resnične in popolne. Vsaka kopija priloženih
dokumentov je resnična kopija originalnega
dokumenta – izvirnika;
– se prosilci zavedajo in izjavljajo, da
so seznanjeni, da je vsako krivo navajanje
neresničnih podatkov v predloženi vlogi po
pravnem redu Republike Slovenije kaznivo
dejanje;
– bodo prosilci Sklad sprotno oziroma
najkasneje v roku 8 delovnih dneh po nastanku spremembe pisno s priporočeno
pošiljko, obveščali o vseh morebitnih spremembah podatkov, ki so jih navedli v vlogi
in priloženi dokumentaciji.
Sklad si pridržuje pravico, da v primeru, da pride do spremembe zakonodaje, ki
bi vplivala na vsebino poziva ali njegovih
aktov poslovanja začasno ali trajno ustavi
izvajanje tega poziva ter sprejme njegove
spremembe in dopolnitve ter jih objavi na
spletni strani www.stanovanjskisklad-rs.si ali
www.ssrs.si.
5. Ostalo
Nadzorni svet Sklada lahko po objavi
tega poziva sprejme obvezno razlago posameznih določb tega poziva ter spremeni
oziroma dopolni njegova posamezna določila, ki jih Sklad objavi na enak način kot ta
poziv ter se uporabljajo od dne njihovega
sprejema.
Stanovanjski sklad
Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 466-23/2003
Ob-23398/07
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni glasilo št. 7/99, Uradni list RS,
št. 2/02, 41/05 in 92/05) in določil Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter sklepa
Sveta Občine Ajdovščina, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet javne ponudbe je prodaja nepremičnine v k.o. Ajdovščina:
Poslovni prostori nekdanje Lekarne v
Ajdovščini, ki se nahajajo v več etažnem
objektu, identifikacijska številka stavbe
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2392-77, stoječe na parc. št. 448/3 in delno
na parc. št. 448/1, obe k.o. Ajdovščina, na
naslovu Ajdovščina, Cesta 5. maja 1, v skupni izmeri 192,94 m2, vpisani v vložni številki 1907/8 k.o. Ajdovščina. Površina poslovnih prostorov v pritličju (v elaboratu etažne
lastnine označeni s 11) znaša 132,90 m2,
površina pomožnih prostorov v kleti (v elaboratu etažne lastnine označeni s št. 7) pa
znaša 66,85 m2.
Poslovnima prostoroma št. 11 in 7 pripadajo idealni solastniški deleži na skupnih
delih stavbe, ki pa še niso določeni, ker
pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki še ni sklenjena.
Objekt se nahaja v centralnem predelu mesta Ajdovščina, neposredno ob glavni
cesti Nova Gorica–Vipava. V bližini so javna
parkirišča, izvedeni so tudi vsi priključki na
javno vodovodno, kanalizacijsko, električno
in telefonsko komunalno omrežje. Za ogrevanje prostorov je samostojna lastna kotlarna na tekoče gorivo v kleti.
Glavni prostori se nahajajo v pritličju
objekta, do katerih je dostop urejen s Ceste
5. maja 1, pomožni prostori pa so v kleti s
stopniščno povezavo neposredno iz prostorov pritličja, razen shrambe in kotlovnice,
do katerih je dostop urejen tudi z Goriške
ceste 26.
2. Ponudbena cena
Najmanjša ponudbena cena za nepremičnino navedeno v prvi točki te ponudbe
znaša 140.043,40 EUR. Uspeli ponudnik bo
tisti, ki bo Občini Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino, vendar
najmanj v višini ponudbene cene.
Kupec je, poleg kupnine, dolžan plačati
tudi davek na promet nepremičnin v višini
2% od ponujene cene.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe
Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in
zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na
naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin – bivša
Lekarna«. Ponudbe, poslane po pošti ali
dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina,
se bodo upoštevale le, če bodo pravilno
označene prispele do torka 18. septembra
do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih
ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15, v
sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina.
4. Drugi pogoji
a) Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno«
in brez vidnih mejnih znamenj na terenu.
Postopek vpisa etažne lastnine v zemljiško
knjigo je v teku.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini
15.000,00 EUR na podračun EZR Občine
Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, za pravne osebe;
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– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– izjavo, da je seznanjen in da se strinja
s pogoji in navedbami v javni ponudbi.
d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno.
e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil
najvišjo ceno oziroma, da lahko komisija na
predlog župana Občine Ajdovščina, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega
posla.
f) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 30. 9. 2007.
g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
prejemu obvestila o izboru in plačati celotno
kupnino v roku 15 dni po podpisu pogodbe.
h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
j) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na kraju samem in sicer v četrtek 6. 9. 2007 od 8:30 do 9:30. Dodatne
informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna
oseba Sonja Lovrekovič oziroma na tel. št.
05/365-91-14, kontaktna oseba Katarina
Ambrožič.
Občina Ajdovščina
Ob-23399/07
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občine (Uradni list RS, št. 12/03
in 77/03) in sklepa Mestnega sveta Občine
Ptuj sprejetega na 5. seji, dne 19. marca
2007
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje je nepremičnina
1.1. poslovni prostor v pritličju poslovno
stanovanjske stavbe Mestni trg 3, Ptuj, v
izmeri 68,45 m2, parc. št. 1157/2, vl. št. 677
k.o. Ptuj po izhodiščni vrednosti 87.000,00 €
– prostor je zaseden z najemnikom za določen čas;
1.2. poslovni prostor v pritličju poslovno
stanovanjske stavbe Mestni trg 3, Ptuj, v
izmeri 66,60 m2, parc. št. 1157/2, vl. št. 677
k.o. Ptuj, po izhodiščni vrednosti 75.277,00 €
– prostor je zaseden z najemnikom za nedoločen čas.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne osebe, ki imajo sedež na
območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin.
Ponudniki za nakup nepremičnine svoje
pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali
osebno oddajo do vključno 15. 9. 2007, na
naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup poslovnega prostora«. Osebno

prenesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestno občino
Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek za gospodarsko
infrastrukturo in okolje, soba št. 54/3, najkasneje do 12. ure.
Ponudba mora vsebovati:
– Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% tržne vrednosti nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski
račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 01296 – 0100016538. Neuspelemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno v
osmih dneh po končanem postopku javnega
zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri
plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi
o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina
zapade v korist Mestne občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine.
– Dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun (v primeru več
računov mora ponudnik predložiti za vsak
račun posebej), da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, dne 20. 9. 2007, ob 14. uri, v sobi
št. 55/3 na Mestni občini Ptuj, Mestni trg
1, Ptuj.
Komisija ne bo obravnavala ponudb najemnikov poslovnih prostorov, ki nimajo do
Mestne občine poravnanih vseh morebitnih
zapadlih obveznosti.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri
čemer ima najemnik poslovnega prostora ob
izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji
predkupno pravico, kar mora pisno izjaviti
v roku 3 dni od dneva poziva, če je oddal ponudbo. Kolikor najemnik ne uveljavlja
predkupne pravice, kupec zasedenega poslovnega prostora vstopi na mesto najemodajalca s sklenitvijo pogodbe.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se
pogodba razveljavi.
7. Poslovni prostori se prodajajo po
sistemu videno – kupljeno. Kupec kupuje
poslovni prostor v stanju, kakršno je in ne
more uveljaviti večjih pravic, ko jih je imel
lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
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10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
58/III, tel. 02/748-29-66 – kontaktna oseba
Bogdan Kovač.
Mestna občina Ptuj
Ob-23400/07
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občine (Uradni list RS, št. 12/03
in 77/03) in sklepa Mestnega sveta Občine Ptuj sprejetega na 9. seji, dne 23. julija
2007
javno zbiranje ponudbo
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1 Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
A. Stanovanje št. 19/III, Kvedrova ul.
2, Ptuj, v izmeri 75,09 m2, vl. št. 2961/19,
nepremičnine 19.E, k.o. Ptuj, po izhodiščni
vrednosti 57.791,00 € – stanovanje je zasedeno z najemnikom za nedoločen čas.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne in fizične osebe. Ponudniki
lahko predložijo ponudbo za eno ali več razpisanih stanovanj, vendar za vsako stanovanje posebej. Tržna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Ponudniki za nakup nepremičnine
svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo
ali osebno oddajo do vključno 15. 9. 2007,
na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za nakup stanovanja«. Osebno prenesene
ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestno občino Ptuj, Mestni trg
1, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in
okolje, soba št. 54/3, najkasneje do 12. ure.
Rok vezanosti na ponudbo začne teči od
dneva oddaje ponudbe, do sklenitve prodajne pogodbe. Ponudba se lahko sprejme
od dneva objave do poteka roka za oddajo
ponudb, kar pa ne velja za predkupne upravičence.
Ponudba mora vsebovati:
– Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% tržne vrednosti nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski
račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 01296 – 0100016538. Neuspelemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno v
osmih dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, uspelemu pa poračuna pri plačilu
nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega
vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade
v korist Mestne občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od tržne vrednosti nepremičnine.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo imenuje
župan Mestne občine Ptuj, dne 20. 9. 2007
ob 14. uri, v sobi št. 55/3 na Mestni občini
Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.

Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne navedene pogoje.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri čemer ima najemnik stanovanja ob izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji predkupno
pravico. Če predkupni upravičenec v roku
60 dni od prejema ponudbe ne bo izjavil, da
ponudbo sprejema, lahko proda ponudnik
stanovanje v etažni lastnini drugemu kolikor
etažna lastnina obstaja, vendar samo pod
enakimi ali za kupca manj ugodnimi pogoji.
Predkupna pravica se uveljavlja po vrstnem
redu določenem v 176. čl. Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03). Če predkupni upravičenec ne izkoristi svoje predkupne pravice, se mu položaj iz najemnega
razmerja ne sme poslabšati.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javne ponudbe.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se
pogodba razveljavi. Predkupni upravičenec
pa mora kupnino izročiti ali položiti pri sodišču ob izjavi o sprejemu ponudbe v roku 60
dneh od prejema ponudbe.
7. Stanovanja se prodajajo po sistemu
videno – kupljeno. Kupec kupuje stanovanje v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti
večjih pravic, ko jih je imel lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Prodajalec, lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim vabilom k nakupu dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
58/III, tel. 02/748-29-66 – kontaktna oseba
Bogdan Kovač.
Mestna občina Ptuj
Št. 478-179/2006
Ob-23426/07
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02) in določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03) ter na podlagi Posameznega programa prodaje št. 466-88/96,
sprejetega dne 26. 4. 2007 na Občinskem
svetu Občine Črnomelj, dne 25. 4. 2007,
objavlja Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
2. Predmet prodaje: nepremičnini parc.
št. 4548/1, sadovnjak v izmeri 504 m2 in
parc. št. 161.S, stanovanjska stavba v izmeri 80 m2, dvorišče v izmeri 75 m2, obe vpisani
pri vl. št. 591 k.o. Sinji vrh.
Nepremičnini, ki sta predmet prodaje sta
v solastnini Občine Črnomelj, Trg svobode

Št.

79 / 31. 8. 2007 /

Stran

6181

3, 8340 Črnomelj in Madronič Pavla, stan.
Klunova ulica 2, 1000 Ljubljana. Občina Črnomelj je nepremičnini pridobila na podlagi
pravnomočnega sklepa Okrajnega sodišča
v Črnomlju o dedovanju, z dne 30. 9. 1997.
Lastniški delež Občine Črnomelj znaša
69/100-in. Pavel Madronič je nepremičnini
pridobil na podlagi pravnomočnega sklepa
Okrajnega sodišča v Črnomlju o dedovanju
z dne 20. 3. 2001. Lastniški delež Madronič Pavla znaša 31/100-in. Solastnik deleža
31/100-in se strinja z odprodajo solastniškega deleža v skladu z vsebino tega razpisa.
Kupoprodajna pogodba bo sklenjena med
izbranim ponudnikom na eni strani in obema
solastnikoma na drugi.
Zemljišči se nahajata v poselitvenem
območju. Na zemljišču 161.S k.o. Sinji vrh
stoji objekt – stanovanjska hiša, ki je dotrajan. Območje je komunalno opremljeno z
elektroenergetskim in telekomunikacijskim
omrežjem ter asfaltirano cesto.
3. Cena zemljišč: izhodiščna cena je
10.432,32 EUR oziroma 2.500.000,00 SIT.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost (DDV) po predpisani stopnji
20% oziroma davek na promet z nepremičninami, ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine, plačati na ponujeno ceno.
4. Nepremičnini se odprodata kot celota,
po načelu »videno – kupljeno«.
5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS ali v drugi državi
članici EU, fizične osebe, ki so državljani
RS oziroma druge države članice EU in samostojni podjetniki s sedežem v RS oziroma
drugi državi članici EU, in sicer tako, da do
navedenega roka pošljejo ponudbo, kot je
opisano spodaj.
6. Rok in način oddaje ponudbe: pisne
ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj ali oddajo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj. Pisne ponudbe je potrebno
v zaprti kuverti dostaviti do vključno 17. 9.
2007 do 9. ure zjutraj. Na zaprti ovojnici
mora biti pod naslovom občine vidno (poudarjeno) navedeno »Ne odpiraj! -Ponudba
za nakup nepremičnin«.
7. Ponudba mora biti izdelana tako, da
vsebuje:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko,
številko transakcijskega računa in fotokopijo
osebnega dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID za
DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe,
– navedbo nepremičnin, ki sta predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri čemer cena (brez
DDV) ne sme biti nižja od izhodiščne,
– opredeljen namen zaradi katerega se
kupuje nepremičnino,
– izjavo ponudnika, da soglaša z razpisnimi pogoji,
– dokazilo o plačani varščini,
– parafiran vzorec pogodbe (po razpisni
dokumentaciji).
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8. Varščina: ponudniki morajo v roku
za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine,
brez upoštevanega davka na dodano vrednost (DDV). Varščino je potrebno nakazati na podračun EZR Občine Črnomelj, št.
01217-0100015850, sklic: 00-478-179-2006.
Dokazilo oziroma kopijo dokazila o plačilu
varščine mora ponudnik predložiti ponudbi,
saj bo upoštevana le ponudba z dokazilom o
plačani varščini. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana
v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: kriterij je najvišja ponujena cena.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Občine Črnomelj. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika
bo opravila Komisija za vodenje in nadzor
postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Črnomelj, ki bo po zaključku
postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenega
kriterija izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče
doseči najugodnejše pogoje razpolaganja,
lahko pozove vse ponudnike, da ponudbe
še dopolnijo v posameznih elementih.
10. Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 15 dni od prejema poziva prodajalca k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik v zgoraj določenem roku ne podpiše
pogodbe, varščina zapade v korist Občine
Črnomelj in velja, da je izbrani ponudnik
odstopil od svoje ponudbe, občina pa lahko
sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
11. Kupnino za nepremičnini, ki sta predmet prodaje mora izbrani ponudnik poravnati v roku 8 dni od izstavitve računa s
strani prodajalca. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnini v last in posest s vknjižbo
lastninske pravice v zemljiško knjigo, ki bo
izvedena po plačilu celotne kupnine. V primeru zamude plačila kupnine tečejo zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti
plačila kupnine do dne plačila.
12. Stroške overitve prodajne pogodbe
pri notarju, DDV, davek na promet z nepremičninami in stroške vknjižbe lastninske
pravice v zemljiško knjigo krije kupec.
13. Nepopolne ponudbe, ponudbe, ki
bodo nižje od izklicne cene, ponudbe ki
bodo prispele po preteku roka za oddajo
ponudb (nepravočasne ponudbe), ponudbe
s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina,
ne bodo upoštevane.
14. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnin umakne, ali jo dopolni do roka
za oddajo ponudbe, ji je določen v javnem
razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne.
15. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne
17. 9. 2007 ob 13. uri na sedežu Občine
Črnomelj, v mali sejni sobi. Pri odpiranju
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ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki in
njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili.
16. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni.
17. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Župan Občine
Črnomelj, ali imenovana komisija v soglasju
z županom, lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne že vplačana varščina.
18. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi s prodajo nepremičnin
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Kontakti osebi: Slavica Novak Janžekovič (tel. 07/30-61-108) in Tanja Ramuta
(tel. 07/30-61-109).
Občina Črnomelj
Št. 705-441/2007/3
Ob-23526/07
Minister za pravosodje na podlagi tretjega odstavka 284. člena Zakona o izvršbi
in zavarovanju (ZIZ, Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja, da
je Dragomir Horvat, ki ga je minister za pravosodje imenoval za izvršitelja s sedežem
na Cesti v Trnovlje 10, Celje, dne 30. 8.
2007 zaprisegel pred ministrom za pravosodje, zato je s tem dnem nastopil službo
izvršitelja.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 705-441/2007/3
Ob-23527/07
Minister za pravosodje na podlagi tretjega odstavka 284. člena Zakona o izvršbi
in zavarovanju (ZIZ, Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja, da
je Danijel Vombek, ki ga je minister za pravosodje imenoval za izvršitelja s sedežem
na Aškerčevi 15, Celje, dne 30. 8. 2007 zaprisegel pred ministrom za pravosodje, zato
je s tem dnem nastopil službo izvršitelja.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-176/2007/10
Ob-23534/07
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07) Ministrstvo za pravosodje objavlja
razrešitev sodnega izvedenca:
1. Iztok Uranjek se razreši kot sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje
gradbeništva – gradbeništva splošno, z
dnem 7. 8. 2007.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-23428/07
Na podlagi določil 10. člena Zakona o
prevzemih (ZPre-1) družba Novoles lesna industrija Straža, d.d., Na žago 6, 8361 Straža,
objavlja obvestilo, da je družba KD Investments, družba za upravljanje d.o.o., Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana, z odprodajo
41.338 delnic družbe Novoles lesna industrija
Straža, d.d., Na žago 6, 8361 Straža, nehala
presegati kvalificirani delež v osnovnem kapitalu družbe Novoles lesna industrija Straža,
d.d., Na žago 6, 8361 Straža.
Novoles lesna industrija Straža, d.d.

Ob-23429/07
Na podlagi določil 10. člena Zakona o
prevzemih (ZPre-1) družba Novoles lesna
industrija Straža, d.d., Na žago 6, 8361 Straža, objavlja obvestilo, da je družba Istrabenz, holdinška družba d.d Koper, Cesta
Zore Perello Godina 2, 6000 Koper, z odkupom 41.338 delnic družbe Novoles lesna
industrija Straža, d.d., Na žago 6, 8361 Straža, pridobila 6,55% delež v osnovnem kapitalu družbe Novoles lesna industrija Straža,
d.d., Na žago 6, 8361 Straža.
Novoles lesna industrija Straža, d.d.
Št. 44/2007
Ob-23488/07
Detektivska zbornica Republike Slovenije na podlagi 58. člena Statuta DeZRS (Ur.
list RS, št. 104/03) objavlja, da so prenehale
veljati licence za opravljanje detektivske dejavnosti naslednjim detektivom:
1. Bakovnik Mihael, licenca št. 043,
2. Barač Boris, licenca št. 033,
3. Božič Alojz, licenca št. 011,
4. Bregar Lovro, licenca št. 010,
5. Car Pavle, licenca št. 002,
6. Davidovič Branko, licenca št. 026,
7. Glavinovič Jurček, licenca št. 032,
8. Gostečnik Anton, licenca št. 023,
9. Grabnar Darko, licenca št. 078,
10. Gričar Miran, licenca št. 025,
11. Grubiša Andrej, licenca št. 073,
12. Jaklič Marij, licenca št. 038,
13. Jeran Vojko, licenca št. 061,
14. Jurič Branko, licenca št. 024,
15. Karba Branimir, licenca št. 087,
16. Kovačič Milan, licenca št. 013,
17. Križnar Stanislav, licenca št. 021,
18. Majhen Vasja, licenca št. 075,
19. Močnik Alojz, licenca št. 022,
20. Molek Sonja, licenca št. 091,
21. Muženič Miro, licenca št. 092,
22. Nekrep Franci, licenca št. 064,
23. Novak Vladimir, licenca št. 035,
24. Pavlin Vinko, licenca št. 004,
25. Poglajen Anton, licenca št. 036,
26. Požar Matjaž, licenca št. 054,
27. Prebil Peter, licenca št. 058,
28. Predanič Jože, licenca št. 007,
29. Pristavec Bojan, licenca št. 094,
30. Privšek Vesna, licenca št. 019,
31. Prokšelj Nikola, licenca št. 005,
32. Repnik Ciril, licenca št. 098,
33. Rožaj Robert, licenca št. 065,
34. Rožaj Drobnič Tatjana,
licenca št. 111,
35. Slamič Tomaž, licenca št. 016,
36. Strle Franc, licenca št. 017,
37. Suljanovič Hasib, licenca št. 018,
38. Ščukovt Boris, licenca št. 066,
39. Ščurec Marjan, licenca št. 051,
40. Šilc Dario Iztok, licenca št. 029,
41. Širca Danilo, licenca št. 070,
42. Terčič Dario, licenca št. 056,
43. Vauh Stanka, licenca št. 015,
44. Vidmar Vladimir, licenca št. 067,
45. Voler Albin, licenca št. 053,
46. Zore Boris, licenca št. 062,
47. Železnik Aleš, licenca št. 080,
48. Žmavc Peter, licenca št. 028.
Detektivska zbornica Republike
Slovenije
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Evidence sindikatov

Št. 101-3/2007-3
Ob-20382/07
Pravila Sindikata Since 07, Sindikat
centrov za socialno delo, Center za socialno delo Postojna, Novi trg 6, Postojna,
se z dnem 3. 7. 2007 sprejme v hrambo pri
Upravni enoti Postojna in se pod zaporedno
številko 45/2007 vpiše v evidenco hrambe
statutov pri Upravni enoti Postojna.
Št. 101-44/2007-2
Ob-21619/07
Pravila o organiziranju in delovanju
sindikalne podružnice SKEI, Birostroj
Computers, ki so hranjena v Upravni
enoti Maribor na podlagi odločbe, številka
141-10-015/93-0800-11, z dne 12. 5. 1993 in
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 15, z dne 11. 5. 1993 in
vpisano spremembo pod zaporedno številko
15, z dne 20. 6. 2000, se z dnem 18. 7. 2007
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-53/2007-4
Ob-22369/07
Temeljni akt - Pravila o delovanju Sindikata azbestnih bolnikov Slovenije,
Slovenske železnice-centralne delavnice Ljubljana d.o.o., Zaloška cesta 217,
Ljubljana, ki se hrani pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evidenci
statutov pod zaporedno številko 137, se z
dnem 9. 7. 2007 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-18/2007
Ob-22444/07
Pravila Sindikalne podružnice Mercator Celje-Velenje, sprejeta zboru zaupnikov
sindikata dne 12. 7. 2007, se shranijo pri RS
Upravni enoti Velenje.
Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 104, dne 1. 8. 2007.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-92/2007-6
Ob-23417/07
Urad RS za varstvo konkurence je dne
10. 8. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 64/07; ZPOmK–UPB-2) odločil,
da je koncentracija družb Mondi Packaging
AG, Kelsenstrasse 7, 1032 Wien, Avstrija,
in Unterland Flexible Packaging AG, Kaufsteiner Strasse 2, 6336 Langkampfen,
Avstrija, skladna s pravili konkurence in da
ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo lastništva celotnega osnovnega kapitala družbe Unterland Flexible Packaging
AG s strani družbe Mondi Packaging AG
preko nakupa vrednostnih papirjev na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu delnic,
kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu
določila druge alinee drugega odstavka 11.
člena ZPOmK..
Koncentracija se nanaša na področje pro
izvodnje in prodaje plastičnih folij in ovojnin
široke potrošnje. Na podlagi podatkov iz
priglasitve in drugih dostopnih podatkov je
urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave gospodarskih družb
Št. 2007/19
Ob-23427/07
Na podlagi 277. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava SID – Prve kreditne
zavarovalnice d.d., Ljubljana obvešča, da je
skupščina družbe dne 22. 8. 2007 sprejela
naslednji sklep:
»1. Z dnem zasedanja skupščine (22. 8.
2007) se odpokliče član nadzornega sveta, Marko Plahuta, Čebelarska ul. 11, Ljub
ljana.
2. Za novega člana nadzornega sveta SID – Prve kreditne zavarovalnice d.d.,
Ljubljana se z dnem zasedanja skupščine
izvoli Jožef Bradeško, Lepodvorska ul. 2,
Ljubljana.«.
SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d.

Sklici skupščin
Ob-23541/07
Popravek preklica skupščine
V besedilu za preklic skupščine objavljenim 24. 8. 2007 v Uradni listu RS, št.
76 se črta besedilo: »skladno s sklepom in
soglasjem nadzornega sveta družbe z dne
20. 8. 2007«, in se nadomesti z besedilom:
»skladno s sklepom Uprave«.
Jelovica d.d.
uprava
Ob-23430/07
Uprava delniške družbe Primož Trubar,
založništvo, d.d. Kranj sklicuje
17. skupščino družbe
v ponedeljek, 1. oktobra 2007 ob 8. uri,
na sedežu družbe, Mirka Vadnova 6, Kranj
(sejna soba 331 – III. nadstropje).
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice sta pogojeni s tem, da
morajo delničarji prijaviti svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred skupščino. V tem roku je
treba predložiti tudi morebitna pooblastila
za zastopanje.
Predlog dnevnega reda 17. skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti:
– določitev dnevnega reda,
– imenovanje organov skupščine,
– predstavitev notarja.
Predlog sklepov:
– skupščina sprejme predlagani dnevni
red;
– za predsednico skupščine se imenuje
Janja Dežman;
– v verifikacijsko komisijo se imenujeta
Marinka Grošelj in Barbara Grilanc;
– ugotovi se, da seji prisostvuje notar.
2. Sprememba statuta družbe.
Zaradi uskladitve statuta družbe s sklepi
15. in 16. skupščine predlagamo skupščini
družbe naslednje sklepe:
Predlog sklepov:
1. 7. člen statuta se spremeni tako, da
se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
1.101.602,40 EUR in je razdeljen:
– na 65.997 navadnih imenskih kosovnih
delnic razreda A,

– in na 65.997 navadnih imenskih kosovnih delnic razreda D.«.
2. V 9. členu statuta se doda nov četrti
odstavek:
»V postopku prehoda na evro bodo delnice izdane v nematerializirani obliki, vodenje delniške knjige pa bo družba prenesla
na Centralno klirinško depotno družbo.«.
3. Za prvim stavkom 10. člena se doda
nov 2. stavek: »Delnice razreda D so prenosljive le med delničarji družbe ali na družbo
Trubar, d.d. Kranj kot lastne delnice.«.
Čistopis statuta z vključenimi spremembami je na razpolago na sedežu družbe.
Trubar, d.d. Kranj
direktor
Edvard Jurjevec, graf. inž.
Št. 220/2007
Ob-23490/07
Na podlagi 10.5. člena Statuta družbe
Gozd Ljubljana, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.d., Ljubljana, Tržaška cesta 2, uprava sklicuje
12. redno sejo skupščine
Gozd Ljubljana, družba za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.d. Ljubljana,
Tržaška cesta 2,
ki bo 2. 10. 2007 ob 13. uri v poslovnih
prostorih v Ljubljani, Tržaška cesta 2, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat.
– Preštevalki glasov: Marjeta Karlin, Fani
Urbas.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar.
2. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe.
Predlog sklepa se glasi:
Potrdijo se spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe.
Spremembe in dopolnitve dejavnosti veljajo z dnem potrditve na skupščini, uporabljajo pa se s 1. 1. 2008.
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe in potrditev čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa se glasi: sprejmejo se
spremembe in dopolnitve statuta in potrdi
se čistopis statuta družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
je v tajništvu uprave na sedežu družbe vsak
delavnik od 10. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki vloženi v roku 7 dni po objavi tega
sklica v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 28. 9. 2007 njihovi pooblaščenci
ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničar-

ji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta pol ure pred
začetkom zasedanja skupščine.
V skladu z določbo 10.12 statuta družbe
skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih delnic posameznega razreda.
Gozd Ljubljana d.d.
direktor
Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd.
Ob-23528/07
Na podlagi Statuta družbe KOPS, Tovarna kovinske opreme in procesnih sistemov d.d., Industrijska c. 5, Grosuplje in na
podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah uprava sklicuje
skupščino delničarjev družbe
KOPS d.d.,
ki bo dne 1. 10. 2007 ob 14. uri v pisarni
direktorja družbe v prostorih družbe KOPS
d.d., Industrijska c. 5, Grosuplje, z naslednjim dnevnim redom:
1) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1 Za predsednika skupščine, skupščina imenuje Gregorja Drnovška.
2) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2006 ter poročilom nadzornega sveta
o pregledu letnega poročila in odločanje o
bilančnem dobičku leta 2006 in o podelitvi
razrešnice.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
2.1 Bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2006 znaša 76 249 EUR.
2.2 V skladu s 4.7. členom statuta družbe KOPS d.d., se predlaga skupščini, da
se upravi kot nagrada razdeli 33 780 EUR
bilančnega dobička družbe za uspešno
zaključeno poslovno leto 2006 v delnicah
družbe po knjigovodski vrednosti delnice na
dan 31. 12. 2006.
2.3 Ostanek bilančnega dobička ostane
nerazporejen.
2.4 Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2006, s čimer
odobri in potrdi njuno delo v letu 2006.
3) Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in prehodom na EURO.
Predlog sklepa:
3.1 Spremeni in dopolni prvi odstavek
3.1. člena statuta družbe tako, da se glasi:
osnovni kapital družbe znaša 384 910,69
EUR in je razdeljen na 92 240 navadnih
imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna
delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posame-
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zne kosovne delnice v osnovnem kapitalu
se določa glede na število izdanih kosovnih
delnic.
4) Oblikovanje sklada lastnih delnic in
izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic.
Predlog sklepa:
4.1 Na podlagi 247. člena ZGD-1 skupščina družbe daje upravi družbe pooblastilo
za nakup lastnih delnic, katerih skupni delež
ne sme presegati 10-odstotni delež osnovnega kapitala.
4.2 Uprava družbe lahko pridobiva lastne delnice po knjigovodski vrednosti delnic na dan 31. 12. 2006.
4.3 Uprava družbe lahko odsvaja lastne
delnice najmanj po knjigovodski vrednosti
delnic na dan 31. 12. 2006.
4.4 Uprava družbe lahko pridobiva lastne delnice z namenom izplačila nagrad
upravi, ponudbe v odkup z njo povezani
družbi ali za umik delnic. Družba ne sme
pridobiti delnice izključno z namenom trgovanja. Če uprava ugotovi, da v skladu s prej
navedenimi nameni pridobljenih delnic ne
potrebuje več, jih lahko odsvoji v soglasju z
nadzornim svetom.
4.5 Pooblastilo velja 18 mesecev od
sprejema tega sklepa na skupščini družbe.
4.6 Družba lahko pri odsvajanju lastnih
delnic delno ali popolnoma izključi prednostno pravico delničarjev do odsvojitve oziroma pridobitve delnic.
4.7 Skupščina družbe daje upravi družbe pooblastilo, da pridobljene lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o
zmanjšanju osnovnega kapitala. V primeru
umika delnic iz tega razloga je nadzorni
svet družbe pooblaščen, da zaradi umika
delnic ustrezno spremeni statut.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najmanj tri dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema gradiva
in glasovnic.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na razpolago po objavi v Uradnem listu RS na sedežu družbe v sobi direktorja in sicer vsak
delavnik od 8. do 14. ure.
KOPS d.d.
uprava: Ivan Garbas
Ob-23531/07
Na zahtevo delničarja DZS d.d., Ljubljana, ki je imetnik 23,74% osnovnega kapitala
družbe Terme Čatež d.d., uprava družbe v
skladu z 296. členom ZGD-1 sklicuje
izredno sejo skupščine
Term Čatež d.d.,
ki bo v sredo, 3. oktobra 2007 ob 13.
uri na sedežu družbe, v Čatežu, Topliška
c. 35, 8251 Čatež ob Savi, v veliki konferenčni dvorani hotela Terme z naslednjim
dnevnim redom.
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
»Izvoli se:
– za člane delovnega predsedstva: Johannes Attems, Leonardo F. Peklar, Aleš
Melihen,
– za člane verifikacijske komisije: Bogdan Pušnik, Renata Martinčič, Nevena Tea
Gorjup,
– za notarja: Andrej Dokler iz Brežic.«.
2. Umik lastnih delnic.
Predlog sklepa: »umakne se 100.894
lastnih delnic družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi, katerih imetnika sta hčerinski družbi družbe Terme Čatež d.d., in sicer Marina Portorož d.d., Cesta
solinarjev 8, Portorož, v višini 58.374 delnic
družbe Terme Čatež d.d., kar predstavlja
9,76% osnovnega kapitala družbe Terme
Čatež d.d., in družba Turistično podjetje
Portorož d.d., Cesta solinarjev 6, Portorož,
v višini 42.520 delnic družbe Terme Čatež
d.d., kar predstavlja 7,11% osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d.«.
Obrazložitev
Delničar DZS d.d., Ljubljana, zahteva
takojšen sklic izredne skupščine družbe
Terme Čatež d.d., saj skupni delež delnic,
ki sta jih odvisni družbi Marina Portorož
d.d. in družba Turistično podjetje Portorož
d.d. pridobili v skladu z določbami 247.
člena ZGD-1 in se skladno z določbami
ZGD-1 štejejo za lastne delnice družbe Terme Čatež d.d., presega prag 10% odstotkov
osnovnega kapitala družbe Terme Čatež
d.d.. Ker družba Terme Čatež d.d. skladno
z drugim odstavkom 250. člena ZGD-1 dela
teh lastnih delnic, ki presega delež 10%
osnovnega kapitala družbe Terme Čatež
d.d., ni odsvojila v zakonsko predpisanem
roku treh let od pridobitve teh lastnih delnic,
jih mora skladno z določbo tretjega odstavka 250. člena ZGD-1 umakniti.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci.
Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki se izkažejo z izpiskom iz sodnega registra, pooblaščenci delničarjev pa z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z določbami Zakona o gospodarskih
družbah ter ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani kot imetniki delnic
Term Čatež d.d. na dan 27. 9. 2007. Prijave
za udeležbo na skupščini se sprejemajo tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Dnevni red s predlogoma sklepov z obrazložitvijo je objavljen tudi na spletnih straneh družbe: www.terme-catez.si.
Delničarje vljudno prosimo, da pridejo
na skupščino eno uro pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.
Če ob napovedanem času skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri v istih prostorih.
V tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delničarjev.
Terme Čatež d.d.
uprava

Ob-23532/07
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in točke 7.1. Statuta delniške družbe
Elkroj, modna oblačila d.d., Prihova 56, Nazarje, uprava družbe sklicuje
12. skupščino
delniške družbe Elkroj -modna oblačila
d.d., Prihova 56, Nazarje,
ki bo v ponedeljek, dne 1. 10. 2007, ob
15. uri na sedežu družbe na Prihovi 56,
Nazarje.
Dnevni red:
1) Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine.
2) Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev družbe Elkroj,
d.d. imenuje:
– za predsedujočo skupščine: Mira
Rednak,
– za članici verifikacijske komisije: Martina Plaskan in Zora Štrucl.
3) Predstavitev letnega poročila o poslovanju družbe Elkroj d.d. za leto 2006,
Konsolidiranega letnega poročila skupine
družbe Elkroj d.d. za leto 2006, Poročila
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila o poslovanju družbe Elkroj d.d. za
leto 2006, Konsolidiranega letnega poročila
skupine družbe Elkroj d.d. za leto 2006 in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z letnim poročilom o poslovanju družbe Elkroj d.d. za
leto 2006, Konsolidiranim letnim poročilom
skupine družbe Elkroj d.d. za leto 2006 in
Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila družbe Elkroj d.d.
leto 2006 in Konsolidiranega letnega poročila skupine Elkroj d.d. za leto 2006.
2. Skupščina podeli razrešnico upravi
družbe Elkroj-modna oblačila d.d. za poslovno leto 2006.
3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe Elkroj-modna oblačila
d.d. za poslovno leto 2006.
4) Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2007
skupščina imenuje EBIT d.o.o. Velenje.
5) Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino
Predlogi sklepov, ter ostala gradiva za
skupščino so na vpogled delničarjem na
sedežu družbe vsak delovni dan med 9.
in 12. uro.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji družbe, ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Udeleženci skupščine
bodo ob prihodu na skupščino, najprej pol
ure pred njenim začetkom, podpisali seznam prisotnih delničarjev. Pri tem so se
delničarji, ki so fizične osebe, dolžni izkazati
z ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki delničarjev, ki so pravne osebe,
so se dolžni izkazati z izpisom iz sodnega
registra, vsi pooblaščenci pa s predložitvijo
overjenega pisnega pooblastila z navedbo
osebnih podatkov pooblaščenca.
Elkroj-modna oblačila, d.d.
uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 1175/07
Ob-23714/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1175/07 z dne 22. 8. 2007,
je stanovanje št. 14, v 3. nadstropju stanovanjskega objekta Zoisova ulica 13, Kranj,
ki stoji na parc. št. 926/18, vl. št. 416 k.o.
Kranj, last Milana Sedeja, Ulica Toma Zupana 19, 4202 Naklo, na temelju darilne
pogodbe, sklenjene dne 28. 10. 1992, z
Justino Sterle, zastavljeno v korist upnice
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta
117, Ljubljana, matična številka 1319175, za
zavarovanje njene denarne terjatve v višini
305.709,60 CHF v eurski protivrednosti CHF
po referenčnem tečaju Evropske Centralne
Banke, veljavnem na dan plačila obveznosti, z letno obrestno mero v višini 6-mesečni CHF Libor + 1,50% letno, z zapadlostjo
glavnice terjatve v 240 mesečnih anuitetah,
od katerih zadnja zapade dne 31. 8. 2027.
SV 1184/07
Ob-23715/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1184/07 z dne 23. 8. 2007,
sta enosobno stanovanje št. 4, v pritličju
stanovanjske stavbe na naslovu Cankarjeva ulica 19, Kranj, z ident. št. 67, stoječe na
parc. št. 91/1 in 91/2, obe k.o. Kranj, last
Urške Repič, Župančičeva ulica 10, Kranj,
na temelju prodajne pogodbe številka AG
2208/07, sklenjene dne 22. 8. 2007, s prodajalko Natašo Planinc, Breg ob Savi 58/a,
Mavčiče, in dvosobno stanovanje z dvema
kabinetoma št. 7, v izmeri 81,70 m2, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Župančičeva ulica 10, Kranj, z ident. št. 205,
stoječe na parc. št. 157/1, k.o. Huje, last
Urške Repič, Župančičeva ulica 10, Kranj,
na temelju darilne pogodbe, sklenjene dne
10. 8. 2007, z darovalcem Andrejem Lapajnetom, Župančičeva ulica 10, Kranj, zastavljeni v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka
5026024, za zavarovanje njegove denarne
terjatve v višini 130.000,00 EUR, z obrestno
mero 6-mesečni Euribor + 1,50 odstotnih
točk letno ter z zapadlostjo glavnice dne
31. 8. 2032.
SV 107/2007
Ob-23716/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Branke Bradeško iz Tržiča, opr. št. SV 107/2007 z dne 26. 7. 2007,
je bilo stanovanje številka 17, v 6. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Deteljica 5,
4290 Tržič, stoječi na par. št. 235/4, k.o. Bistrica, v skupni izmeri 39,40 m2, ki obsega
predsobo v izmeri 4,68 m2, kuhinjo z jedilnico v izmeri 9.68 m2, sobo v izmeri 15,91 m2,
kopalnico z WC v izmeri 4,28 m2, balkon
v izmeri 3,30 m2 in kletni prostor v izmeri
1,55 m2, s pripadajočim solastnikovim deležem na skupnih delih, objektih in napravah
stanovanjske stavbe, ki v zemljiški knjigi še ni
vpisano kot etažna lastnina, last zastavitelja
Uroša Lausegarja, EMŠO 1112974500155, s
stalnim prebivališčem Bistrica pri Tržiču, Kovorska cesta 21, 4290 Tržič, ki je hkrati tudi
dolžnik, za zavarovanje denarne terjatve za

znesek glavnice 105.000,00 CHF, z obrestno
mero Libor + 1,65 odstotnih točk letno, pri čemer Libor na dan 26. 6. 2007 znaša 2,396%
letno, obrestna mera pa 4,05% letno, efektivno obrestno mero na dan odobritve kredita,
tj. 19. 6. 2007 v višini 4,12%, z morebitno povišano obrestno mero v višini Libor + 1,85%
odstotnih točk letno, z zapadlostjo kredita v
300 mesečnih obrokih, ki se spreminjajo v
skladu z določili kreditne pogodbe, pri čemer
prvi obrok v višini 350 CHF zapade v plačilo
30. 7. 2007, 299 obrokov v višini 350 CHF do
30. dne v mesecu, zadnji pa zapade v plačilo 30. 6. 2032, z eventualnimi zamudnimi
obrestmi, s pripadajočimi stroški in nadomestili, vse po kreditni pogodbi številka 300014
z dne 26. 6. 2007, zastavljeno v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024.
SV 128/2007
Ob-23717/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa kreditne pogodbe številka
1842360647 z dne 8. 8. 2007, splošnih pogojev za stanovanjske kredite zavarovane
s hipoteko št. SP-DK-FO-Euribor-Hip z dne
1. 1. 2007 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo hipoteke, notarke Branke Bradeško iz Tržiča, opr. št. SV
128/2007 z dne 16. 8. 2007, je bilo stanovanje v prvem nadstropju v izmeri 80,81 m2
in s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih delih, prostorih, napravah ter stavbišču (fundusu) večstanovanjske stavbe,
vpisanem v katastru stavb z identifikacijsko številko 763-3, k.o. Tržič v neto tlorisni
površini 91,38 m2, ki v zemljiški knjigi še ni
vpisano kot posamezen del v etažni lastnini, in se nahaja v večstanovanjski stavbi z
identifikacijsko številko 2143-763, na naslovu Cankarjeva cesta 6, 4290 Tržič, stoječi
na parc. št. 552/6, vpisani v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Kranju pri vložku številka 857, k.o. Tržič, last zastavitelja Izidorja
Ropreta, EMŠO 0907957500051, s stalnim
prebivališčem Ravne 29, 4290 Tržič, ki je
hkrati tudi dolžnik, za zavarovanje denarne terjatve za znesek glavnice 50.000,00
EUR, z obrestno mero Euribor + 1,40 odstotnih točk letno, pri čemer Euribor na dan
8. 8. 2007 znaša 4,099% letno, obrestna
mera pa 5,499% in se spreminja skladno
s splošnimi pogoji, efektivno obrestno mero
na dan 8. 8. 2007 5,67%, z morebitno povišano obrestno mero v višini Euribor + 1,60%
odstotnih točk letno, z zapadlostjo kredita v
240 mesečnih anuitetah, ki se spreminjajo
v skladu z določili splošnih pogojev, pri čemer mesečna anuiteta na dan sklenitve te
pogodbe znaša 343,92 EUR, prva anuiteta
zapade v plačilo 30. 9. 2007, zadnja pa zapade v plačilo 31. 8. 2027, z eventualnimi
zamudnimi obrestmi, s pripadajočimi stroški
in nadomestili, zastavljeno v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024.
SV 135/07
Ob-23718/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 135/07 dne 13. 8. 2007,
je bilo stanovanje št. 3, v pritličju stanovanj-

ske stavbe na naslovu C. Jaka Platiše 9,
Kranj, v izmeri 83,80 m2, stoječe na parc.
št. 207/7, k.o. Klanec, last Senade Ibrišević,
Trg Rivoli, Kranj, EMŠO 2501962505437,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 8.
2007, sklenjene s prodajalcem Senadom
Tirovićem, Cesta Jaka Platiše 9, Kranj, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse
d.d., s sedežem Cesta v Kleče, Ljubljana,
matična številka 2211254, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 61.000 EUR s pp.
SV 1015/07
Ob-23719/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1015/07 z
dne 14. 8. 2007, je bila nepremičnina – poslovni prostor številka 19, v pritličju objekta
B, v izmeri 189,42 m2, na naslovu Ulica heroja Šaranoviča 27, Maribor, zgrajenega na
parcelah številka 422/10 in 422/20, katastrska občina Melje, last dolžnika – zastavitelja
Okvirji Zevnik družba za trgovino in storitve
d.o.o., s sedežem Ulica heroja Šaranoviča
27, 2000 Maribor, matična številka 1813048,
do celote na podlagi prodajne pogodbe z
dne 19. 7. 2007, sklenjene med njim kot
kupcem, med prodajalko Probanko Leasing
d.o.o. in med najemnikom Tiskarna Prajnc
d.o.o.; zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem
Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična
številka 5860571, za zavarovanje denarne
terjatve prej navedenega upnice do dolžnika
– zastavitelja Okvirji Zevnik d.o.o. v višini
170.000 EUR s pripadki ter z zapadlostjo
v roku najkasneje do vključno 10. 8. 2017,
oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica
upnice.
SV 734/07
Ob-23720/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz Ljubljane, opr. št. SV 734/07 z dne 27. 8. 2007,
je bilo v korist upnika Hypo Leasing d.o.o.
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 1,425.000 EUR s pripadki, zastavljeno
štirisobno duplex stanovanje št. 34, last Tugomirja Staryja, v 4. in 5. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Slomškova ulica
33, Ljubljana, v izmeri 145,99 m2, s kletno
shrambo, s parkirnim mestom št. 305 in z
garažo v kleti za tri vozila v skupni površini
45 m2, v večstanovanjski hiši, ki leži na parc.
št. 192/22, k.o. Tabor.
SV 95/2007
Ob-23721/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ines Bukovič
iz Maribora, opr. št. SV 955/2007 z dne
13. 8. 2007, je stanovanje št. 6/I v skupni izmeri 62,60 m², v stavbi v Mariboru, Meljska
85 – parc. št. 281/3, k.o. Melje, last Mehmeti
Šahe, stanujoče Hotinja vas, Ozka ul. 7, na
temelju kupoprodajne pogodbe z dne 15. 6.
2007, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
50,000 EUR s pp.
SV 533/2007
Ob-23722/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarova-
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nju denarne terjatve notarke Danice Hojs
iz Gornje Radgone z dne 8. 8. 2007, opr.
št. SV 533/2007, je stanovanje št. 1, v Radencih, Kidričevo naselje 1, v pritličju stanovanjske hiše, stoječe na parcelni številki
346/8, vložna številka 125, katastrska občina Šratovci, številka stavbe 164, številka
dela stavbe 1, površina dela stavbe v zmeri
74,77 m2. Stanovanje obsega kuhinjo v izmeri 9,65 m2, sobo v izmeri 12,13 m2, sobo
v izmeri 13,99 m2, sobo v izmeri 17,88 m2,
predsobo v izmeri 4,98 m2, WC v izmeri
1,11 m2, kopalnico v izmeri 5,71 m2, balkon,
odprto teraso v izmeri 1,76 m2, kletni prostor
v izmeri 2,33 m2, skupno 69,50 m2 (izmera
izvzeta iz prodajne pogodbe, s solastniškim
deležem na skupnih prostorih in napravah,
ter na funkcionalnem zemljišču stanovanjske stavbe, last Olge Palić, Murska Sobota,
Grajska ulica 18, na podlagi notarskega zapisa, prodajne pogodbe, sklenjene dne 9. 7.
2007, opr. št. SV 449/2007, notarke Danice
Hojs iz Gornje Radgone in notarskega zapisa zemljiškoknjižnega dovolila z dne 9. 7.
2007, opr. št. SV 450/2007, notarke Danice
Hojs iz Gornje Radgone, zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve v znesku 73.600,00
CHF, v evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije referenčni tečaji Evropske centralne banke (v nadaljevanju: ECB) za CHF
na dan črpanja kredita, pri čemer predstavlja čisto vrednost kredita znesek odobrenega kredita, znižan za enkratno nadomestilo
za obdelavo kreditnega zahtevka v višini
146,05 EUR, obrestna mera je seštevek veljavnega 12 mesečnega Liborja in obrestne
marže v višini 1,75% p.a., kar znaša na
dan 1. 8. 2007 skupaj 4,76% p.a, efektivna
obrestna mera za najeti kredit po tej pogodbi
znaša 4,86% p.a., kreditojemalec bo vrnil
kredit skupaj z obrestmi v 240 mesečnih
anuitetah v evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB
na dan plačila. Predviden znesek mesečne
anuitete znaša na dan priprave pogodbe
CHF 480,52. Anuitete zapadejo v odplačilo
vsak zadnji dan v mesecu. Prva mesečna
anuiteta zapade v plačilo dne 30. 9. 2007
zadnja pa 31. 8. 2027, z vsemi stroški in
pripadki, ter zamudnimi obrestmi.

stanovanjske hiše v Mariboru, Ertlova ulica
12 in ki stoji na parc. št. 633, k.o. Spodnje
Radvanje, ki je do celote last Ivana Drevenška, stan. Ertlova ulica 12, Maribor,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 9.
1997;
– stanovanje št. 2, v izmeri 18,74 m2, ki
se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Ertlova ulica 12 in ki stoji
na parc. št. 633/1, k.o. Spodnje Radvanje,
ki je do celote last Ivana Drevenška, stan.
Ertlova ulica 12, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. 2014-1/2007-02/06 z dne
12. 1. 2007;
– stanovanje št. 3, v izmeri 30,36 m2, ki
se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Ertlova ulica 12 in ki stoji na
parc. št. 633/1, k.o. Spodnje Radvanje, ki
je do celote last Ivana Drevenška, stan. Ertlova ulica 12, Maribor, na podlagi prodajne
pogodbe št. št. 2014-28/2006-02/06 z dne
12. 1. 2007,
zastavljene v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica,
Republika Avstrija, en. id. št. 1870777, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnika
Ivana Drevenška, stan. Ertlova ulica 12, Maribor, v višini 31.000 EUR s pripadki.

SV 850/07
Ob-23725/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 850/07, DK 67/07 z dne
17. 8. 2007, je bilo dvosobno stanovanje v
pritličju stanovanjske hiše, kar obsega dve
sobi, kuhinjo, predsobo, shrambo, kopalnico, WC, shrambo v kleti objekta in kurilnico
v skupni izmeri 84,56 m2 ter drvarnico zunaj
objekta v izmeri 6,25 m2, oboje na naslovu
Zgornje Jarše, Kamniška cesta 28, 1235
Radomlje, stoječi na parc. št. 19/8, k.o.
Domžale, last zastaviteljev Kolar Boštjana,
do idealnega solastninskega deleža 1/2 in
Vodopivec Katarine, do idealnega solastniškega deleža ½, zastavljeno v korist Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje terjatve v višini
190.480 CHF s pp.

SV 246/07
Ob-23728/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz
Maribora, opr. št. SV 246/07 z dne 21. 8.
2007, je bila nepremičnina – stanovanje
št. 2, nadstropje P, v skupni izmeri 49,20 m2,
na naslovu Koresova ulica 4, v Mariboru,
stoječe na parc. št. 780/2 in 780/3, k.o. Tabor, pridobljena na podlagi darilne pogodbe
z dne 22. 7. 1993, ki jo je Homec Danijela,
rojena dne 11. 2. 1963, Koresova ulica 4,
2000 Maribor, sklenila z darovalko Kolarič
Jožefo, zastavljena v korist banke – upnice
Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s
sedežem na naslovu Bahnstraße 22, enolična identifikacijska številka 1870653, 9141
Eberndorf, Avstrija, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini v
višini 8,500 EUR s pripadki, z letno obrestno
mero v višini 6,75%, s trenutno skupno letno
efektivno obrestno mero v višini 7,98% in
5% letnimi zamudnimi obrestmi, z možnostjo določitve predčasne zapadlosti kredita s
strani kreditodajalke v primerih, opredeljenih
v pogodbi za obročni kredit (enkratni kredit),
z zapadlostjo zadnjega obroka kredita na
dan 20. 2. 2024.

SV 599/07
Ob-23726/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 599/07 z dne 20. 8. 2007,
so nepremičnine:
– enosobno stanovanje št. 1, v izmeri
14,55 m2, ki se nahaja v nadstropni etaži

SV 500/07
Ob-23727/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana
iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št. SV
500/07 z dne 22. 8. 2007, je bilo stanovanje v I. nadstropju večstanovanjske hiše v
Spodnji Idriji, Mladinska ulica 14, zgrajena
na parceli št. 482/15, k.o. Spodnja Idrija,
z identifikacijskim znakom 2358-39-105,
s pripadajočim solastninskim deležem na
skupnih delih in napravah ter zemljišču, last
dolžnika Bogdana Tušarja, Triglavska ulica
29, Idrija, EMŠO 1904977500516, kupljeno
s prodajno pogodbo dne 17. 8. 2007, overjeno pri notarju Andreju Rozmanu v Idriji
pod opr. št. OV 689/07, dne 20. 8. 2007,
zastavljeno v korist upnice – banke Nove
LB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 63.000
EUR s pripadki.

SV 170/2007
Ob-23729/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 170/2007 z dne
21. 8. 2007, je dvosobno stanovanje številka
3, v izmeri 62,91 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju ter podstrešje v izmeri ca.
80,00 m2, ki se nahajata v večstanovanjski
hiši na naslovu Ob železnici 4, 2000 Maribor, ki stoji na parceli številka 878, pripisani
pri zemljiškoknjižnem vložku številka 1208,
katastrska občina Tabor, katerega lastnik
je zastavni dolžnik Miloje Dugalić, EMŠO
1106958780016, stanujoč Taborniška ulica
14, 2204 Miklavž na Dravskem polju, do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 19. 6. 2007, zastavljeno v korist Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana,
matična številka 5026024, za zavarovanje
izvršljive denarne terjatve v višini 40.000
EUR s pripadki.
SV 347/07
Ob-23731/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-347/07 z dne 22. 8. 2007,
je bilo stanovanje št. 2, v izmeri 26,52 m2, v
zgradbi na naslovu Kolodvorska cesta 22b,
Pivka, stoječi na parceli št. 4235/5, 4235/4
in 4235/6, k.o. Petelinje, last zastaviteljice po imenu Vida Pavičić, stanujoče Ulica
25. maja 16, Prestranek, zastavljeno v korist
upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14,
Koper, matična št. 5092221, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 21.840,00 EUR, z
dogovorjeno obrestno mero Euribor + 2,5%
letno in z datumom zapadlosti terjatve 31. 8.
2022.
SV 614/2007
Ob-23734/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik, opr.
št. SV 614/2007 z dne 14. 8. 2007, je stanovanje št. 3 v izmeri 37,46 m2, v 1. nadstropju
večstanovanjske hiše na naslovu Savska
cesta 38, Kranj, stoječe na parc. št. 250/1,
vl. št. 54, k.o. Huje, ki sestoji iz kuhinje v
izmeri 9,79 m2, hodnika v izmeri 2,30 m2,
sobe v izmeri 21,03 m2, kopalnice z WC v
izmeri 1,89 m2, kleti v izmeri 0,80 m2 in drvarnice v izmeri 1,65 m2, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št.
5446546, za zavarovanje njene terjatve v
višini 47.780,00 CHF, z letno obrestno mero,
ki je seštevek veljavnega 12 mesečnega
Liborja in obrestne marže v višini 1,75%
p.a., s končnim rokom vračila 31. 8. 2023
ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz kreditne
pogodbe št. KR01 271931020.
SV 626/2007
Ob-23736/07
Na podlagi neposredno izvršljivih notarskih zapisov notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 626/2007 in SV 625/2007
z dne 23. 8. 2007, je bilo stanovanje št. 2,
v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu
Ulica Lojzeta Hrovata 5, Kranj, stoječem na
parc. št. 253/6, k.o. Klanec, v skupni izmeri
42,50 m2, ki obsega kuhinjo z jedilnico v
izmeri 14,63 m2, sobo v izmeri 16,04 m2,
predsobo v izmeri 6,30 m2, kopalnico z WC
v izmeri 4,38 m2 in kletni prostor v izmeri
1,22 m2, last Špele Bešter, Trg Prešernove
brigade 1, Kranj in Dejana Blatnika, Gogalova ulica 8, Kranj, vsakega do ene polovice,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 6.
2007, sklenjeno med Damjanom Radikovićem ter Dijano Tubin, oba Ulica Lojzeta
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Hrovata 5, Kranj, kot prodajalcema ter Dejanom Blatnikom, Gogalova ulica 8, Kranj
in Špelo Bešter, Trg Prešernove brigade 1,
Kranj, kot kupcema, zastavljeno v korist zastavne upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 117,
matična številka 1319175, za zavarovanje
denarnih terjatev v višini 49.564,62 CHF, z
obrestno mero v višini 6-mesečni CHF Libor
+ 1,60% letno ter z zapadlostjo glavnice na
dan 31. 8. 2022 in v višini 49.564,62 CHF, z
obrestno mero v višini 6-mesečni CHF Libor
+ 1,60% letno ter z zapadlostjo glavnice na
dan 31. 8. 2022.
SV 639/2007
Ob-23739/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 639/2007 z dne 27. 8.
2007, je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom št. 1, v pritličju stanovanjskega bloka na
naslovu Nazorjeva ulica 12, Kranj, s številko
stavbe 522.ES k.o. Kranj, v izmeri 63,30 m2,
last Veliborja Stojanova, Nazorjeva ulica 12,
Kranj in Tine Puce, Gorenjska cesta 10,
Naklo, vsakega do ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 7. 2007,
sklenjene med Svet Nepremičnine, d.o.o.,
Kamniška ulica 41, Ljubljana, kot prodajalcem in Veliborjem Stojanov, Nazorjeva ulica
12, Kranj ter Tino Puce, Gorenjska cesta 10,
Naklo, kot kupcema, zastavljeno v korist zastavne upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 57.950,00
EUR ter denarne terjatve v višini 24.830,00
EUR, obeh z obrestno mero v višini šestmesečnega Euriborja in fiksnega pribitka v
višini 1,50% letno, z zamudnimi obrestmi v
višini zakonskih zamudnih obresti, s stroški,
ki bi jih imela upnica z uveljavljanjem vračila terjatve in s končnim rokom zapadlosti
31. 8. 2027.
SV 590/07
Ob-23741/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 590/07 z dne 13. 8.
2007, je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na Hrušici,
Hrušica 66, stoječi na parc. št. 283/5, k.o.
Hrušica, v skupni izmeri 54,83 m2, last zastavitelja Fikreta Sinanovića, Hrušica 66,
Hrušica, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 352-43/2007, št. 352-54/2007 z dne
12. 7. 2007 in zemljiškoknjižnega dovolila z
dne 26. 7. 2007, zastavljeno v korist upnice
Posojilnice – Bank Zila, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak,
Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000 EUR s
pripadki.
SV 591/07
Ob-23743/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 591/07 z dne 13. 8.
2007, je bilo stanovanje št. 3, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta 1. maja 1, stoječi na parc. št.
879, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 60,20 m2,
last zastaviteljev Mirsade Mušić in Huseina
Mušića, oba Ulica heroja Verdnika 17, Jesenice, na podlagi prodajne pogodbe z dne
11. 7. 2007, sklenjene s prodajalcema Marjanom Mitovskim in Almo Rekić, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Zila,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,

9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 75.000 EUR s pripadki.
SV 604/07
Ob-23745/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 604/07 z dne 23. 8. 2007,
je bilo stanovanje št. 3 v izmeri 52,62 m2, ki
se nahaja v večstanovanjski stavbi na Hrušici 68, stoječi na parc. št. 283/4, k.o. Hrušica,
last zastaviteljice Jožefe Sintič, stanujoče
Hrušica 68, Hrušica, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., matična številka
5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska
cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 27.000 EUR s pripadki.
SV 610/07
Ob-23748/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 610/07 z dne 23. 8. 2007,
je bilo stanovanje – apartma št. E32, v prvem nadstropju apartmajske hiše Apartmaji
Razor v Kranjski Gori, Koroška cesta 6, v
skupni izmeri 53,47 m2 in zamrežena shramba z oznako E32, oba stoječa na parc. št.
6/5 in parc. št. 6/6, obe k.o. Kranjska Gora,
last zastavitelja družbe Miran d.o.o., na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 13. 7.
2001, zastavljeno v korist upnice Posojilnice
- Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef
Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 115.000 EUR s pripadki.
SV 1393/2007
Ob-23751/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1393/2007 z dne
14. 8. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje z oznako S24 M6, identifikacijska številka dela stavbe 0680/095/23, v mansardi
objekta v skupni izmeri 75,78 m2, v objektu
na parceli številka 131/2, katastrska občina Tezno, s kletno shrambo številka 24,
v velikosti ca. 3 m2 in parkirnim mestom
številka 4, na dvorišču, katerih lastnika sta
zastavitelja Andreja Rinc Urošević, EMŠO
0711978505043, stanujoča Maribor, Pirnatova ulica 24 in Davor Urošević, EMŠO
1603977501091, stanujoč Piran, Dantejeva
ulica 35, vsak do ene polovice, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 16. 7. 2007, sklenjene s prodajalcema družbo Slocan d.o.o.
Leona Zalaznika 022, Maribor in družbo
Krekova družba za storitve d.o.o., Partizanska cesta 5, Maribor, predmetni pogodbi
pa so priloženi tudi splošni pogoji prodaje
posameznih delov stavbe s komercialnim
imenom Stanovanjski blok Tezno, opr. št.
SV 297/2007 z dne 20. 2. 2007, zastavljena
v korist upnice Raiffeisen Krekova banka
d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 122.887,50
CHF s pripadki, kar v protivrednosti eura po
tečajnici banke Slovenije-referenčnem tečaju ECB za CHF na dan 7. 8. 2007 znaša
75.000,00 EUR s pripadki.
SV 1413/2007
Ob-23753/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opravilna številka SV 1413/2007
z dne 20. 8. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje z oznako S6-P6, identifikacijska
številka nepremičnine 680 59 06, v pritličju
objekta na parceli številka 131/2, katastrska
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občina Tezno, v skupni izmeri 76,18 m2, s
kletno shrambo številka 06 v velikosti 3 m2
in parkirnim mestom številka 1 na dvorišču
ter zelenica – atrij parcela številka 131/8 v
izmeri 66,56 m2,ki je last zastaviteljev Nataše Kaloh, EMŠO 0710971505033, stanujoče Maribor, Framska ulica 4 in Kaloh Uroša,
EMŠO 1802974500054, stanujočega Maribor, Framska ulica 4, za vsakega do ene
polovice, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 16. 7. 2007, sklenjene s prodajalcema,
družbo Slocan d.o.o. Leona Zalaznika 22,
Maribor in družbo Krekova družba za storitve d.o.o., Partizanska cesta 5, Maribor,
predmetni pogodbi pa so priloženi tudi splošni pogoji prodaje posameznih delov stavbe
s komercialnim imenom Stanovanjski blok
Tezno, opr. št. SV 297/2007 z dne 20. 2.
2007, zastavljena v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
99.700,00 CHF s pripadki, v evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB na dan plačila oziroma
izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti
terjatve dne 31. 7. 2037.
SV 1431/2007
Ob-23755/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1431/2007 z dne
23. 8. 2007, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje številka 4, v skupni izmeri
75,40 m2, ležečem v I. nadstropju večstanovanjske zgradbe v Mariboru, Knafelčeva
ulica 28, stoječe na parceli številka 1621/1,
vpisane pri vložni številki 1317, katastrska občina Spodnje Radvanje, katerih lastnika sta zastavitelja Damjan Ragolič,
EMŠO 2509981500110, stanujoč Košaki,
Košaški dol 67 in Boštjan Tischler, EMŠO
0708977500268, stanujoč Košaki, V klancu
7, vsak do ene polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 2. 7. 2007, sklenjene s prodajalko Moniko Walter, zastavljena
v korist upnice Raiffeisen Krekova banka
d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 102.778,20
CHF s pripadki, kar v protivrednosti eura po
tečajnici banke Slovenije - referenčnem tečaju ECB za CHF na dan 13. 8. 2007 znaša
63.000 EUR s pripadki.
SV 1432/2007
Ob-23757/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opravilna številka SV 1432/2007 z
dne 22. 8. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje z ident. št. ___/006, z oznako S6.P6,
v večstanovanjskem objektu, v 3. etaži (v
pritličju), s shrambo v 8. etaži (mansarda),
v skupni izmeri 67,81 m2 in zeleno teraso v
izmeri 11,52 m2, v večstanovanjskem objektu Tezno, ob Prvomajski ulici v Mariboru,
katastrska občina Tezno, ki je last zastavitelja Konstruktor VGR d.o.o., matična številka
5948096, s sedežem Ljubljanska ulica 081,
2000 Maribor, do celote, zastavljena v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve upnice napram dolžnici Hermini Jerič, EMŠO 0305964505239, stanujoči Maribor, Groharjeva ulica 003, v višini 45.100,00
CHF s pripadki, v evro protivrednosti po
tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji
ECB na dan plačila oziroma izterjave, pri
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čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne
31. 7. 2022.
SV 1433/2007
Ob-23758/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opravilna številka SV 1433/2007
z dne 22. 8. 2007, je bila nepremičnina,
stanovanje z ident. št. ___/034, z oznako
S34.4N6, v večstanovanjskem objektu, v 7.
etaži (v 4. nadstropju), s shrambo v 8. etaži (mansarda), v skupni izmeri 67,78 m2 in
garažno mesto z ident. št. ___/92, z oznako
P52, v 2. etaži (I. kleti) v izmeri 11,70 m2, v
2. etaži (I. kleti), v večstanovanjskem objektu Tezno, ob Prvomajski ulici v Mariboru,
katastrska občina Tezno, ki je last zastavitelja Konstruktor VGR d.o.o., matična številka
5948096, s sedežem Ljubljanska ulica 81,
2000 Maribor, do celote, zastavljena v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve upnice napram dolžnici Tini Berger,
EMŠO 1009982505381, stanujoči Maribor,
Ulica Vita Kraigherja 016, v višini 113.900
CHF s pripadki, v evro protivrednosti po
tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji
ECB na dan plačila oziroma izterjave, pri
čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne
31. 7. 2037.
SV 861/07
Ob-23759/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št.
SV 861/07 z dne 24. 8. 2007, je bilo enosobno stanovanje št. 5, v drugem nadstropju
stanovanjske stavbe naslovu Svetosavska
22, v Ljubljani, v skupni izmeri 37,77 m2,
ki stoji na parc. št. 1231, k.o. Bežigrad, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 8.
2007, last Alenke Divjak, iz Polzele, Polzela
78, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična
št. 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v 33.000 CHF s pp.
SV 645/2007
Ob-23791/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 645/2007 z dne 28. 8.
2007, je bilo stanovanje št. 3, v skupni izmeri 45,40 m2, ki obsega predprostor, WC,
kopalnico, kuhinjo s sobo, balkon in klet, ki
se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe na
naslovu Ravne 15, Tržič, stoječe deloma
na zemljišču parc. št. 394, k.o. Tržič, vl.
št. 1004 in deloma na zemljišču parc. št.
395/1 k.o. Tržič, vl. št. 1038, last zastavitelja Matjaža Srečnika, deteljica 15, Tržič, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 8. 2007,
sklenjeno med Alojzem Lončaričkom, Ret
nje 1A, Križe, kot prodajalcem in Matjažem
Srečnikom, Deteljica 15, Tržič, kot kupcem,
zastavljeno v korist zastavne upnice Abanke
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Vipa d.d., s sedežem v Ljubljani, Slovenska
cesta 58, matična številka 502623, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000
EUR, z obrestno mero v višini Euribor + 2,60
odstotnih točk letno ter z zapadlostjo glavnice na dan 31. 8. 2037.
SV 1574/07
Ob-23882/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-1574/07, DK-157/07 z
dne 21. 8. 2007, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje št. 8 v mansardi, v izmeri
64,05 m2, s shrambo št. 3 v kleti objekta, v
izmeri 5,55 m2, vse v stanovanjski stavbi
na naslovu Topniška ulica 35C, Ljubljana,
objekt F v BS 3/2 Rapova jama, stoječi na
parc. št. 1204/10, k.o. Bežigrad, ki je last
zastaviteljice Laure Nataše, rojene 12. 2.
1971, stanujoče Jenkova 19, Velenje, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 2. 8. 2007,
sklenjene med njo kot kupcem ter Krivec
Frančiško, rojeno 14. 9. 1958, stanujočo
Dalmatinova ulica 7, Ljubljana in Fetih Tomažem, rojenim 21. 12. 1947, stanujočim
Kamnje 56, Bohinjska Bistrica, oba kot prodajalca, zastavljeno v korist upnice SKB
banke d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana,
matična številka 5026237, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 126.000 EUR s pripadki, napram dolžnici Laure Natasi, rojeni
12. 2. 1971, stanujoči Jekona 19, Velenje.
SV 782/07
Ob-23883/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 782/07 z dne 10. 8.
2007, je bilo stanovanje št. 10, v II. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Rudarjevo 2, Črna na Koroškem, stoječe
na parc. 54/27, k.o. Črna, last dolžnika in
zastavitelja Mateja Vidoviča do celote, na
podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Slovenj
Gradcu In 607/2003-51, ki je postal pravnomočen dne 6. 8. 2007, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 42.000 EUR s pp, s
končnim rokom vračila 15. 8. 2027 in s pp,
v korist zastavne upnice Banke Sparkasse
d.d., Ljubljana, enolična identifikacijska številka 1870718, vse do dokončnega poplačila
terjatve.
SV 567/2007
Ob-23884/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o ustanovitvi
hipoteke notarja Andreja Doklerja iz Brežic,
Maistrova 2, opr. št. SV 567/2007 z dne
29. 8. 2007, sta bili:
– nepremičnina, ki v naravi predstavlja
dvosobno stanovanje v izmeri 50,48 m2
št. 10.E, v stanovanjskem bloku v Brežicah, v stanovanjskem bloku v Šolski ulici
8, Brežice, ki stoji na parc. št. 386, vpisano
v vl. št. 1043, k.o. Brežice ter s pripadajočimi skupnimi prostori, deli in napravami ter
funkcionalnem zemljišču, katerega lastnica

je Stojanović Petrija, Stiplovškova ulica 10,
Brežice, EMŠO 0409981505013, v celoti na
osnovi notarskega zapisa prodajne pogodbe notarja Andreja Doklerja, SV 222/2007
z dne 30. 3. 2007, sklenjenega med Račič
Karmen, kot prodajalko in Stojanović Petrijo, kot kupovalko, le-ta pa je nepremičnino
pridobila z darilno pogodbo z dne 29. 7.
1997, z darovalcem Račič Karlom in ta s
kupoprodajno pogodbo z dne 1. 10. 1993, s
prodajalko Občino Brežice ter
– nepremičnina, ki v naravi predstavlja
dvosobno stanovanje v izmeri 53,10 m2,
št. stanovanja 27, v stanovanjskem bloku v
Brežicah, Gubčevi 8, Brežice, ki stoji na parc.
št. 1233/5, vpisano v vl. št. 1040, k.o. Brežice
ter s pripadajočimi skupnimi prostori, deli in
napravami ter funkcionalnem zemljišču, katerega lastnica je Stojanović Petrija, Stiplovškova ulica 10, Brežice, EMŠO 0409981505013,
v celoti na osnovi notarskega zapisa prodajne
pogodbe notarja Pavlin Borisa SV 41/2005 z
dne 26. 1. 2005 ter vknjižbenega dovoljenja
z dne 11. 1. 2006,
zastavljeni v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
matična številka 5860571, za zavarovanje
denarne terjatve po kreditni pogodbi št.
980-29802584988177 z dne 29. 8. 2007, do
dolžnice Stojanović Petrije, v višini 94.595
EUR s pripadki, z zapadlostjo po 26. 8.
2008.
SV 1048/2007
Ob-23885/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1048/2007 z dne 28. 8.
2007, je podstrešje v izmeri 364,70 m² in
klet v izmeri 156,17 m², v stavbi v Mariboru,
Ul. Gorkega 20 – parc. št. 427/1, k.o. Tabor,
last družbe Pisana beseda d.o.o., na temelju prodajne pog. z dne 4. 7. 2006, zastavljeno v korist Bawag banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 500.000,00
EUR s pp.
SV 635/07
Ob-24052/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz
Maribora, opr. št. SV 635/07 z dne 29. 8.
2007, je nepremičnina, stanovanje v izmeri
42,47 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Šentiljska cesta
116, stoječe na parc. št. 360/3, k.o. Pekel,
katere lastnika vsak do 1/2 sta Martin Matjašič in Bojana Hohnjec, oba stan. Šentiljska
cesta 116, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 3. 5. 2005, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg.
zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, en.
id. št. 1870777, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnikov Martina Matjašiča in
Bojane Hohnjec, oba stan. Šentiljska cesta 116, Maribor, v višini 24.000,00 EUR s
pripadki.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

79 / 31. 8. 2007 /

Stran

6191

Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 116/2007
Os-23418/07
To sodišče, je s sklepom St 116/2007,
dne 22. 8. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Gradbeništvo – avtoprevoz
ništvo Žarko Pejčić s.p., Ravna pot 23,
Ljubljana, matična št. 5518898, št. dejavnosti 60.240, davčna št. 298463820.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v poslovni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,57 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-8450084029
(sklic na št. 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev,
bo dne 26. 11. 2007, ob 10.40, v razpravni dvorani št. II, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča, dne
22. 8. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 8. 2007
St 204/2004
Os-23419/07
To sodišče, je s sklepom St 204/2004,
dne 22. 8. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Damjan Godina s.p., Rodičeva 3, Ljubljana, matična št. 5918649000,
davčna št. 11229195, šifra dejavnosti
55.520.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilić iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 € in največ 158,57 € ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št. 01100-8450084029 (sklic
na št. 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev, bo
dne 26. 11. 2007, ob 13. uri, v razpravni dvorani št. I, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.

Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 8. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 8. 2007
St 109/2006
Os-23420/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom P.T.O.P., Sašo Tuksar s.p., Obrtniška ulica 7, Slovenska Bistrica – v
stečaju se v skladu s 99/II členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 8. 2007
St 63/2005
Os-23421/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Marmoterm, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o., Jadranska cesta 27, Maribor – v stečaju, se v skladu s
169. členom ZPPSL zaključi, saj so končana
vsa opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 8. 2007
St 33/2007
Os-23422/07
1. Z dnem 21. 8. 2007, se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Rodos d.o.o., Ljutomerska cesta 28, Gornja Radgona (matična št. 5318343, davčna št. 86806289).
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,57 EUR. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100337.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 27. 11. 2007, ob 14. uri v razpravni
dvorani št 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka se dne 21. 8. 2007 nabije na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana
odločba o začetku stečajnega postopka.
Tega dne nastopijo vse pravne posledice
začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev

stečajnega dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 8. 2007
St 38/2007
Os-23423/07
1. Z dnem 21. 8. 2007 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Splošne lesarske
storitve, Tihomir Kržanko s.p., Fokovci
23/b (matična številka 98891588).
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Milorad Vidović iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,57 EUR. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100387.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 27. 11. 2007 ob 14.15 v razpravni
dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 21. 8. 2007 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega dne nastopijo vse pravne posledice začetka stečajnega
postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice
pooblaščencev stečajnega dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 8. 2007
St 39/2005
Os-23424/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Marvelchem, trgovina
in proizvodnja, d.o.o., Nova Gorica, Prvomajska 39, v stečaju, sklenilo:
Ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka oziroma je neznatne vrednosti, se
stečajni postopek v tej zadevi zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo predhodni vpisi pri
stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 8. 2007
St 12/2006
Os-23482/07
To sodišče je v stečajnem senatu, ki
ga sestavljajo okrožni sodnik Zdravko Gro-
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boljšek kot predsednik ter okrožna sodnica
svetnica Franja Novak in okrožni sodnik
svetnik Gojmir Pešec kot člana senata, v
zadevi dolžnika IPEO Inženiring procesne in ekološke opreme d.o.o., Krško,
Sovretova 21, Krško, ki ga zastopa odv.
Adam Molan iz Krškega, zaradi začetka
stečajnega postopka, na seji dne 23. 8.
2007 sklenilo:
Začne se takoj zaključi stečajni postopek nad dolžnikom IPEO Inženiring procesne in ekološke opreme d.o.o., Krško,
Sovretova, Krško, matična št. 5291437,
vpisanega pri vl. št. 1/319/00 pri tukajšnjem
sodišču.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 23. 8. 2007
St 42/1999
Os-23483/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 42/99
z dne 13. 8. 2007, popravilo sklep tega sodišča opr. št. St 42/99-72 z dne 21. 5. 2007,
tako, da se pravilno glasi:
Preostanek premoženja, ki je predstavljal 12% solastniški delež v osnovnem
kapitalu družbe Liza Leasing, družba za
leasing, investicije in zastopanje d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 206, se v nominalni višini 10.015,02 EUR (prej: 2.400.000,00 SIT)
prenese na upnike:
– Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32,
6000 Koper, v deležu 25,6%,
– Daewoo Handels, G.m.b.h., Frankfurt,
v deležu 57,78%,
– Kompas Rent a car d.d., Celovška 206,
Ljubljana, v deležu 7,31%,
– Nova KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, v deležu 9,31%.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 8. 2007
St 28/2007
Os-23484/07
Stečajni postopek nad dolžnikom Kemična čistilnica in pralnica, Stanko
Kukovec s.p., Lendavska 19b, Murska
Sobota (davčna št. 51094959), se po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL,
zaključi.
Narok za preizkus upniških terjatev določen za dne 2. 10. 2007, ob 14. uri v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča,
se prekliče.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po
objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 8. 2007
St 4/2007
Os-23535/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper dolžnika EUROSTIL, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Dornberk, Kolodvorska 8, Dornberk
sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom EUROSTIL, proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Dornberk, Kolodvorska 8, Dornberk,
davčna številka 57635609, matična številka
5403367, vložna številka 10117500, šifra
dejavnosti 36.140 Proizvodnja drugega pohištva, se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 10117500 vpiše pravnomočni sklep o
zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom.
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Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v petnajstih dneh
od dneva objave tega sklepa. Morebitno
pritožbo se vloži pisno v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 8. 2007
St 24/2002
Os-23536/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika TTRC d.o.o., Kobarid, Stresova 5,
Kobarid, sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika TTRC d.o.o., Kobarid, Stresova 5,
Kobarid, davčna številka 23948345, matična številka 5741696, vl. št. 10297800, šifra
dejavnosti 63.300, se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 10297800 vpiše pravnomočni sklep o
zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 8. 2007
St 27/2006
Os-23537/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper dolžnika INFOS, Podjetje za vodenje, organizacijo in koordinacijo poslov, d.o.o., Vipava,
Na hribu 6, Vipava sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom INFOS, Podjetje za vodenje, organizacijo in koordinacijo poslov, d.o.o., Vipava, Na hribu 6, Vipava, davčna številka
89969782, matična številka 5732247, vlož
na številka 10288700, šifra dejavnosti
74.140 (podjetniško, poslovno svetovanje),
se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 10288700 vpiše pravnomočni sklep o
zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v petnajstih dneh
od objave tega sklepa. Morebitno pritožno
se vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem
sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 8. 2007
St 117/2006
Os-23538/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom AVTO-MOBIL, trgovina in zastopstva, d.o.o. – v stečaju, Dolenjska c. 242 B, Ljubljana, za dne
19. 10. 2007 ob 10.45 v razpravni dvorani
št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 8. 2007
Ppn 49/2007
Os-23539/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom OM DIP, podjetje za razvoj,
d.o.o., Stoženska ul. 11, Ljubljana za dne
19. 10. 2007 ob 10.15 v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. V.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
10 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 8. 2007

Izvršbe
In 2005/27
Os-33897/06
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Šentjurju pri Celju z dne 4. 4.
2005, In 2005/27, se v korist upnika Vele
tekstil d.d., Masarykova 17, Ljubljana, zaradi
izterjave 72.894 SIT s pp, v skladu s 211/3
členom ZIZ opravi rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanja št. 12, v stanovanjski hiši na naslovu
Cesta Miloša Zidanška 8 b, Šentjur, izmere
36,60 m2, ki je last dolžnice Dane Amon s.p.,
Miloša Zidanška 8 B, Šentjur.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 20. 11. 2006
In 1678/2005
Os-22451/07
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 19. 2.
2005, opr. št. In 1482/2003, je bil dne 19. 4.
2004 opravljen rubež stanovanja, in sicer
dvosobno stanovanje v izmeri 74,80 m2 št.
82, 10. nadstropje, Celovška 263, Ljubljana,
ki je last dolžnika.
Rubež je bil opravljen tudi za zadevo
In 1678/2005.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 3274/2007
Os-17726/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti na predlog Pajek Bernarde, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini – stanovanju št. 16, v stanovanjski stavbi
Celje, Škapinova 6, v V. nadstropju v obsegu
67,36 m2, vpisano pri vl. št. 2484/183, k.o.
Ostrožno, izdalo sklep Dn št. 3274/2007 z
dne 24. 5 2007, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 22. 11. 1993,
za nepremičnino – stanovanje št. 16, v stanovanjski stavbi Celje, Škapinova 6, v V. nadstropju v obsegu 67,36 m2, vpisano pri vl.
št. 2484/183, k.o. Ostrožno, ki sta jo sklenili
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve Ljubljana, kot prodajalec in Pajek Bernarda, Celje, Škapinova 6, kot kupovalka.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini pri vl. št. 2484/183, k.o.
Ostrožno, se zahteva v korist Pajek Bernarde, Škapinova 6, Celje, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v dveh mescih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 6. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 1682/2005, Dn 3324/2006 Os-14936/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Anke Markovšek in Matjaža
Markovška, oba stanujoča Zgornje Loke 20,
Lukovica ter Janeza Štruklja, Spodnje Loke
6, Lukovica, objavlja začetek postopka za
izbris stare hipoteke v zavarovanje terjatve
v višini 37.718 DIN s pripadki upnika Udovč
Franca, Cankarjeva 8, Ljubljana, pri parc. št.
15/11, 15/12, 15/14, 15/5, 15/2, 15/3, 15/4,
15/5, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/13, 16/1,
16/2, 16/3, 17/1, 18/1, 18/3, 18/4, 31/2, 32,
33 in 15/1, vse k.o. Žirovše, na podlagi sklepa, opr. št. I 81/75-2 z dne 27. 3. 1975 in dednega dogovora, opr. št. O 45/73 z dne 25. 6.
1974, Občinskega sodišča v Domžalah.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet postopka, nasprotujejo, da v treh mesecih od objave oklica vložijo ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 5. 2007
Dn 2608/2007
Os-20883/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice postopka: dedinje po pok. Stanislavu Šavu, Marija Šav,
Dol pri Hrastovljah 15, Črni Kal, ki jo zastopa
poobl. Jasna Rajčevič iz Črnega Kala, zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige
odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 2362, stavbišče v izmeri
85 m2, k.o. Hrastovlje, pri kateri je z verjetnostjo izkazana lastninska pravica Stanislava
Šava, roj. 31. 5. 1928, nazadnje stanujočega Dol pri Hrastovljah 15, Črni Kal.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 7. 2007
Dn 2872/2007
Os-21171/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja postopka: 1.
Angel Šavle, Škocjan 35f, Koper in 2. Avgust Šavle, 4. Throsby C, Queanbyan, NSW
2620, Avstralija, začasno Škocjan 35d, Koper, zaradi predloga za dopolnitev zemljiške
knjige, odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 298.S, stavba v izmeri
117 m2 in njiva v izmeri 504 m2, k.o. Gradin,
pri kateri sta predlagatelja Angel Šavle, Škocjan 35f, EMŠO 2909935500341 in Avguštin Šavle, 4. Throsby C, Queanbyan, NSW
2620, Avstralija, EMŠO 2405942501282, z
verjetnostjo izkazala lastninsko pravico.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 7. 2007
Dn 14083/2002
Os-7794/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagatelja Petra Ogrina, Polanškova 1,

Ljubljana, ki ga zastopa Klemen Lamut, odvetnik iz Ljubljane, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi s predlogom z dne 15. 7. 2002, za vpis lastninske
pravice na nepremičnini –stanovanju št. 5 v
drugem nadstropju, Polanškova 1, Ljubljana,
z identifikatorjem 5.E, vpisana v podvložek
št. 2381/5, k.o. Črnuče, dne 7. 2. 2007 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. BS 6/3 – 160/88 z dne 1. 4. 1988, ki sta jo
sklenila SGP SCT n.sol.o. Ljubljana, TOZD
Inženiring n.sol.o. Ljubljana, Cesta VII. korpusa 1, kot prodajalec in Janja ter Nedeljko
Danidovič, oba Primožičeva 1, Ljubljana, kot
kupca, za dvoinpolsobno stanovanje št. 5 v
2. nadstropju, v izmeri 74,75 m2, v objektu
št. B-3, v stanovanjski soseski BS 6/3.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2007
Dn 26886/2004
Os-9945/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Stanke in Justine Kreže, 21 Edward Avenue, St.
George, Ontario, Canada, ki ju zastopata
Boris in Anica Pavšek, oba Zadobrovška
cesta 67a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnini ident. št. 01456/019
in 01456/020, v katastrski Občini Slape, dne
18. 1. 2007, pod opr. št. Dn 26886/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. 299 o nakupu stanovanja
z dne 29. 9. 1965, ki sta jo sklenila prodajalec Obnova gradbeno podjetje Ljubljana,
Vilharjeva 33, ki ga zastopa direktor Andrej
Plestenjak in kupec Franc Šenica, Kodrova 11, Ljubljana, za dvosobno stanovanje
št. 12, v 20 stanovanjskem stolpiču S-1 S
APE Polje,
– kupoprodajne pogodbe za stanovanje št. 12, v 20 stanovanjskem stolpiču S-1
S APE Polje, ki sta jo sklenila prodajalec
Igor Grčar, roj. 18. 10. 1946 v Ljubljani, Cesta V/9, Ljubljana in kupca Vlado in Milena
Remšak, roj. 29. 11. 1957 in 1. 5. 1961, oba
Partizanska 30, Ljubljana,
– prodajne pogodbe z dne 1. 2. 1987, ki
so jo za stanovanje št. 12 na Cesti V/9 v Ljubljani, sklenili kot prodajalca Vlado in Milena
Remšak, roj. 29. 11. 1957 in 1. 5. 1961, Polje V/9, Ljubljana in kot kupca Kreže Stanko
in Justina, roj. 28. 4. 1931 ter 16. 6. 1931,
Lambert Crescent 21, Guelph, Ontario, Kanada, ki ju zastopata Pavšek Boris in Anica,
roj. 25. 3. 1936 in 1. 5. 1937, Zadobrovška
67a, Ljubljana,
– pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe, tj. stanovanja z
ident. št. 01456/020, v II. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Polje C. V/9,
Ljubljana, in kleti z ident. št. 01456/020,
parc. št. 967/32, k.o. Slape, ki je bila sklenjena med prodajalcem Francem Šenico in
kupovalko Jelico Grčar.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 18394/98
Os-12402/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Planinc Radovana,
Zupančičeva 30, Piran, ki ga zastopa odv.
Tomaž Mihelčič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini parc. št. 432
in 428, vpisani v vl. št. 594, k.o. Dravlje, pod
opr. št. Dn 18394/98, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 15 z dne 15. 11.
1993, sklenjene med Iskra Delta v stečaju in
Šujica Miroslavom ml., Celovška 189, Ljubljana, za sobo v izmeri 19,22 m2 oziroma
za idealni delež do 216/100.000.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2007
Dn 28028/2005
Os-12403/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vižintin Marije, Jamova cesta 64, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
1723-4783/007.E, vpisani v vl. št. 4153/7,
k.o. Vič, pod opr. št. Dn 28028/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine,
– kupoprodajne pogodbe št. 81/65 z dne
4. 10. 1965, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnograd, Tržaška c. 68a, Ljubljana
in Berce Ivanom, Jamova 62, Ljubljana, za
stanovanje št. 7, v I. nadstropju, Jamova
62, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2007
Dn 938/2003
Os-12404/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bradač
Petra, Pod Goricami 75, Brezovica pri Ljubljani, ki ga zastopa Percom – Perdan Saša
s.p., Jezerska c. 41, Kranj, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičninah z ident. št.
1738-1366/101.E in pri nepremičnini z ident.
št. 1738-1366/102.E, vpisani v vl. št. 3057/1,
k.o. Dravlje, pod opr. št. Dn 938/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine,
– soinvestitorske pogodbe z dne 22. 12.
1982, št. 82-7493, sklenjene med Zavodom
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za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring,
Kersnikova 6, Ljubljana ter Vesič Borivojem roj. 17. 5. 1959 in Čavič Milodarko roj.
19. 9. 1960, oba Zaletelova 8, Ljubljana, za
stanovanje št. 10, v 3. nadstropju Brilejeva
9, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem  stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2007
Dn 15708/2002
Os-12549/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Belingar Bojana, Šišenska cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa Belingar Mišo, Kambičev trg 2b, Kostanjevica
na Krki, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 1739-06004/115.E in
z ident. št. 1739-06004/1165.E, vpisani v vl.
št. 4463/1, k.o. Zgornja Šiška, pod opr. št. Dn
15708/2002, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Šiška in GP Tehnika Ljubljana, za stanovanje št. 57, v 9.
nadstropju Šišenska 2, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2007
Dn 27093/2003
Os-12550/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Čulajevič Barbare,
Kolodvorska 16a, Ljubljana, ki jo zastopa
Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičninah z ident. št. 1737-0984/023.
E in z ident. št. 1737-0984/024.E, vpisanih v vl. št. 2308/1, k.o. Tabor, pod opr. št.
Dn 27093/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 97/88 z dne 14. 11. 1988,
sklenjene med SOZD ZIGP Imos, Linhartova 11a, Ljubljana ter Boštic Miranom, Bratov
Škofov 3, Ljubljana in Prijatelj Alenko, Ledine 9, Nova Gorica, za stanovanje št. 17, v 5.
nadstropju Kolodvorska 16a, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2007
Dn 934/2003
Os-12551/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Gregorčič Zvonimirja,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kajuhova ulica 24, Sevnica, ki ga zastopa
Percom – Perdan Saša s.p., Jezerska cesta
41, Kranj, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 1738-1366/095.E in
pri nepremičnini z ident. št. 1738-1366/096.
E, vpisani v vl. št. 3057/1, k.o. Dravlje, pod
opr. št. Dn 934/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– soinvestitorske pogodbe z dne
24. 5. 1983, sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana ter Tanko Marijo roj. 3. 3.
1934 in Tanko Marjeto roj. 24. 6 1958, obe
Poljanski nasip 10, Ljubljana, za stanovanje
št. 3, v 3. nadstropju Brilejeva 9, Ljubljana,
– kupoprodajne
pogodbe
z
dne
16. 2. 1990, sklenjene med Tanko Marijo
roj. 3. 3. 1934, Poljanski nasip 10, Ljubljana
in Tanko Marjeto roj. 24. 6 1958, Brilejeva
9, Ljubljana ter Gregorčič Zvonimirjem roj.
14. 7. 1950 in Gregorčič Silvo roj. 10. 12.
1950, oba Kajuhova 24, Sevnica, za stanovanje št. 3, v 3. nadstropju Brilejeva 9,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2007
Dn 16227/98
Os-12552/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ritlop Romane, Celovška cesta 264, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Tomaž Mihelčič iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
parc. št. 432 in 428, vpisani v vl. št. 594,
k.o. Dravlje, pod opr. št. Dn 16227/98, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 20 z dne 15. 11. 1993, sklenjene med
Iskra Delta v stečaju in ŠMV d.o.o., svetovalno podjetje, Dežno pri Podlehniku 2a,
Podlehnik, za sobo v izmeri 76,88 m2, oziroma za idealni delež do 864/100.000.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2007
Dn 7217/99
Os-12554/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Hreščak Hermine in
Hreščak Vlada, oba Zemljičeva 9, Maribor,
ki ju zastopa odv. Tomaž Mihelčič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini parc. št. 432 in 428, vpisani
v vl. št. 594, k.o. Dravlje, pod opr. št. Dn
7217/99, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 7.
1994, sklenjene med Amina trgovina, sve-

tovanje d.o.o., Kamniška 25, Ljubljana ter
Hreščak Hermino in Hreščak Vladimirjem,
oba Zemljičeva 9, Maribor, za sobo v izmeri
16,99 m² oziroma za idealni delež skupno
do 190/100.000.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2007
Dn 27935/2006
Os-16422/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Barbre Moškrič, Jakčeva ul. 39, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 130, z identifikacijsko številko 1732-389-130, vpisanem v v
podvložek št. 1267/130, katastrska občina
Štepanja vas, dne 31. 1. 2007, pod opr. št.
Dn 27935/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 18. 10. 1993, sklenjene med prodajalcem Mesto Ljubljana in kupovalko Barbro
Moškrič, za stanovanje št. 130, v 11. nadstropju v izmeri 63,55 m², s shrambo št. 130,
v 1. kleti v izmeri 3,15 m², skupaj 66,70 m², z
id. št. 1732-389-130, v stanovanjski stavbi v
Ljubljani, Jakčeva ulica 39.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2007
Dn 21476/2005
Os-19068/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Repanovič Jagoša,
Adamičeva 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičninah parc. št.
984/5 in 984/6, vpisanih v vl. št. 201, k.o.
Bizovik, dne 16. 3. 2007, pod opr. št. Dn
21476/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 28. 2. 2005, sklenjene med Dolničar Francem, roj. 6. 6. 1928,
Cesta v Kostanj 31, Ljubljana in Repanovič
Jagošem, roj. 16. 12. 1956, Adamičeva 13,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2007
Dn 29988/2004
Os-19080/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dragar Bernardini Marjetke, Čentur 2e, Ma-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
rezige, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 1732-0894-223 in
z ident. št. 1732-0894-224, vpisani v vl. št.
1275/1, k.o. Štepanja vas, dne 11. 4. 2007,
pod opr. št. Dn 29988/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– pogodbe št. 46/77 z dne 10. 7. 1973,
sklenjene med Imos Poslovno združenje za
industrijsko gradnjo, TOZD Imos, Trg VII.
Kongresa ZKJ 1, Ljubljana in BTC Javna
skladišča, Šmartinska 152, Ljubljana, za štiri stanovanja v stolpnici SO 7 Štepanjsko
naselje,
– prodajne pogodbe z dne 16. 3. 1990,
sklenjene med Blagovno transportnim centrom Javna skladišča, Šmartinska 152, Ljubljana in Dragar Marjanom, Bilečanska 2,
Ljubljana, za stanovanje št. 9 v 1. nadstropju
v stavbi Bilečanska 2, Ljubljana,
– prodajne pogodbe z dne 8. 4. 1992,
sklenjene med Dragar Marjanom, Japljeva
15, Ljubljana in Dragar Bernardini Marjetko,
Japljeva 15, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2007
Dn 7183/2004
Os-19081/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mrak
Lilijane, Rjava cesta 2b, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1772-1144-089 in z idnent.
št. 1772-1144-090, vpisani v vl. št. 2016/1,
k.o. Slape, dne 10. 4. 2007, pod Dn št.
7183/2004, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. 1550 z dne 10. 7. 1973,
sklenjene med GP Obnova, Titova c. 39,
Ljubljana in Nikolov Petrom, Merčnikova 1,
Ljubljana, za stanovanje št. 9 v pritličju, v
bloku E-2, stan. soseska M-S-6, k.o. Slape,
– kupne pogodbe z dne 31. 8. 1988,
sklenjene med Kladnik Emilijo, Loke 10,
Laze ter Dimič Novico in Dimič Mileno, oba
Mazovčeva pot 11, Zg. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2007
Dn 6318/2005
Os-19087/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Koto Real družba za
upravljanje z nepremičninami d.d., Dunajska 156, Ljubljana, ki ga zastopa dir. Koštial Saša, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičninah, vpisanih v vl. št. 2294/1 in
2294/43, k.o. Bizovik, dne 19. 3. 2007, pod

opr. št. Dn 6318/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Zavodom za stanovanjsko izgradnjo OLO Ljubljana in Hermes,
zastopstvo inozemskih tvrdk Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2007
Dn 22345/2005
Os-19089/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Škrabec Martine, Gospodinjska ul. 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini – stanovanju
št. 3 v pritličju, z ident. št. 3.E, Gospodinjska
ul. 13, Ljubljana, vpisani v vl. št. 4338/3, k.o.
Zgornja Šiška, dne 10. 4. 2007, pod opr. št.
Dn 22345/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. DU-PE-6/92 z dne 15. 1. 1992,
sklenjene med KTL Potiskana embalaža
p.o., Letališka cesta, Ljubljana in Tišina Marijo, Gospodinjska ul. 13, Ljubljana, za stanovanje št. 3 v pritličju, Gospodinjska ul. 13,
Ljubljana – k.o. Zgornja Šiška,
– darilne pogodbe z dne 14. 1. 1993,
sklenjene med KTL Potiskana embalaža
p.o., Letališka cesta, Ljubljana in Tišina Marijo, Gospodinjska ul. 13, Ljubljana ter Goršič Sašo, Gospodinjska ul. 3, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2007
Dn 12152/2005
Os-20108/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alojzije Lah, Hacquetova ulica 16,
Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 42, na naslovu Brodarjev trg 13, Ljubljana, v izmeri 64,35 m²,
z identifikatorjem št. 42.E, vpisano v pod vl.
št. 1488/42, k.o. Moste, dne 11. 6. 2007, pod
opr. št. 12152/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 181/81 z dne
12. 12. 1980, sklenjene med prodajalcem
Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana, ki ga zastopa direktor
TOZD Bajt Slavko in kupcem Ivanom Tomšetom, roj. 1950, Polje, Studenec 44, Ljubljana, za stanovanje št. 42, v 4. nadstropju,
v soseski MS4/5-Fužine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2007
Dn 16668/2003
Os-20109/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Omahen Lee, Ljubljana, Pokljukarjeva 20, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 11 v 3. nadstropju,
na naslovu Pokljukarjeva 20 Ljubljana, z
ident. št. 11.E, vpisano v podvložku številka 4210/11, v katastrski občini Vič, dne
12. 3. 2007, pod opr. št. Dn 16668/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe, št.
47/73-02/5 z dne 15. 2. 1973, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Grosuplje, Taborska cesta 13, kot prodajalcem ter Kobal Marjanom (roj. l. 1947)
in Kobal Jano (roj. l. 1950), Ljubljana, Merčnikova 9, kot kupcema, za stanovanje št. 11
v 3. nadstropju, na naslovu Pokljukarjeva
ulica 20, Ljubljana, z ident. št. 11.E, vpisano
v podvložku št. 4210/11, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2007
Dn 12750/2004
Os-20225/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marije Podlipec, Polje
cesta XII/6, Ljubljana in Lukežič Kristiana,
Igriška 8, Ljubljana (ki ga zastopa zakonita zastopnica, mati Podlipec Marija), zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
18 v IV. nadstropju, št. 02643/005 in klet št.
02643/006, vl. št. 1997/1, k.o. Slape, dne
18. 6. 2007, pod opr. št. Dn 12750/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Stanovanjskim podjetjem Bežigrad Moste
Ljubljana (kot upravljalcem) in Skupščino
mesta Ljubljane – Sklad za reševanje stanovanjskih vprašanj borcev NOV, Ljubljana,
kot vlagateljem, št. pogodbe VI-11 z dne
17. 3. 1972,
– menjalne pogodbe št. 4/474/86 z dne
29. 9. 1986, sklenjene med strankama Služba družbenega knjigovodstva, Ljubljana (kot
prva pogodbena stranka) in SISS mesta
Ljubljane, Ljubljana (kot druga pogodbena
stranka),
– prodajne pogodbe, sklenjene med
strankama Služba družbenega knjigovodstva v RS v Ljubljani (kot prodajalec) in Mando Fodor (kot kupovalko) št. M-II-438/91-3-B
z dne 23. 4. 1991,
– prodajne pogodbe, sklenjene med
Mando Fodor, kot prodajalko in Kristianom
Lukežičem ter Marijo Podlipec, kot kupcema
z dne 8. 8. 2003.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2007
Dn 21245/2006
Os-20226/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Toptime Proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.,
Brnčičeva 13, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Aleš Avbreht iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 78.E, vpisano
v podvložek št. 1770/78, k.o. Črnuče, dne
7. 6. 2007, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
– pogodbe o prenosu lastnine št.
GT-PREN-40G/95 z dne 20. 1. 1995, sklenjene med prodajalcem Inženiring Galeb,
p.o., Izola (po pooblastilu GT Centra, d.o.o.)
ter kupcem Marketinga Galeb, d.o.o., Izola,
katere predmet je poslovni prostor št. 40, v
nadstropju objekta GT Center.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2007
Dn 23131/2004
Os-20227/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Tatjane Jeglič, Ulica
Lojzeta Spacala 8, Ljubljana, ki jo zastopa
Simon Jeglič, odvetnik iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 97.E, vpisano v vložno
št. 3786/49, k.o. Zgornja Šiška, dne 29. 5.
2007, pod opr. št. Dn 23131/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G-2072 z dne 16. 1. 1980, o
prenosu lastninske pravice na nepremičnini,
garaži št. G64, v kleti Ulice bratov Učakar
96-98, Ljubljana, v izmeri 15,15 m², ki je bila
sklenjena med GIP Ingrad Celje, Ljubljanska
16, kot prodajalcem in Borič Milanom, Mucherjeva 2, Ljubljana, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2007
Dn 16604/2006
Os-20228/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Desanke Crnogorac,
Clevelandska 25, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnica Sonja Dolinar iz Ljubljane, Miklošičeva 18, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje z identifikatorjem 37.E, vpisanem v vložni številki 357/37, v katastrski

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
občini Nove Jarše, dne 8. 5. 2007, pod opr.
št. Dn 16604/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 15. 4.
1981, ki sta jo sklenila GIP Gradis, TOZD
– GE Celje, ki ga zastopa Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring, kot prodajalec in Rado
Selan, kot kupec.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2007
Dn 9767/2004
Os-20230/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Tomaža Škrlja, Glinškova ploščad 20, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 01133/83 in kleti z ident.
št. 01133/084, vpisano v vložno št. 1900/1,
k.o. Ježica, dne 2. 6. 2007, pod opr. št. Dn
9767/2004, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja, grajenega za trg št. 408/80-05/20-20 z dne 21. 10.
1980, za stanovanje št. 47 v 7. nadstropju,
v izmeri 41,29 m², št. 01133/083 in klet v
izmeri 4,32 m², št. 01133/084, Glinškova
ploščad 20, sklenjena med Imos – splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje, kot prodajalcem in Marijo Petrovič, kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2007
Dn 6574/2007
Os-20421/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Irene Klavora, Česnikova 6, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Marko Rajčevič Lah iz Ljubljane, Kolodvorska 7, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem št. 39.E in shrambe z identifikatorjem št. 40.E, vpisanem v
podvložku št. 3802/21, k.o. Zgornja Šiška,
dne 7. 6. 2007, pod opr. št. Dn 6574/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, Kardeljeva
ploščad 25, ki ga zastopa minister Janez
Janša in Tulj Miroslavom ter Tulj Nado z dne
27. 7. 1993, št. pogodbe 2562/03-H3.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2007

Dn 9519/2003
Os-20504/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Majde Špruk, Ulica Metoda Mikuža 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, garažni prostor št. 3 v stavbi
Polje cesta V/3, ki stoji na parc. št. 971/5 in
970/13, k.o. Slape, z identifikacijsko številko
1772-1329/10, v izmeri 19,42 m², predlagano v podvl. št. 2000/1, k.o. Slape, dne
19. 3. 2007, pod opr. št. Dn 9519/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 362 z
dne 19. 4. 1966, sklenjene med GP Obnova
Ljubljana, Titova in Ljubičič Andrejem, Topniška 10, Ljubljana, za garažni prostor št. 3,
v stavbi Polje cesta V/3, ki stoji na parc. št.
971/5 in 970/13, k.o. Slape, z identifikacijsko
številko 1772-1329/10, v izmeri 19,42 m²,
predlagano v podvl. št. 2000/1, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 31314/2004
Os-20505/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Katarine Groznik, Scopolijeva 19, Ljubljana,
ki jo zastopa SPL d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje na naslovu Scopolijeva ulica
19, Ljubljana, ki stoji na parc. št 648/11, k.o.
1739 – Zgornja Šiška, ident. št. 06093/008,
v izmeri 37,52 m², dne 1. 6. 2007, pod opr.
št. Dn 31314/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 25/2-ŠU/91, za stanovanje št. 41,
v 3. nadstropju na naslovu Scopolijeva 19,
Ljubljana, sklenjene med Mestom Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Izvršnega sveta skupščine mesta
Ljubljana Marjan Vidmar (kot prodajalcem)
in Janjo Premelč, roj. 25. 3. 1955, Scopolijeva 19, Ljubljana (kot kupovalko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma drege pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2007
Dn 10752/2006
Os-20506/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ade Bitenc, Rakitna
84a, Preserje, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo št. 32, z identifikatorjem
32.E, vpisano v podvložku št. 3667/33, k.o.
Bežigrad, dne 8. 6. 2007, pod opr. št. Dn
10752/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– pogodbe o nakupu in prodaji garaže na
parc. št. 1622/2, št. pogodbe 522/71 02/5 z
dne 25. 10. 1971, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje, ki ga zastopa direktor Alojz Nebec, kot prodajalcem in
Gajič Radičem iz Ljubljane, Belokranjska 4
(roj. 1923) ter Gajič Dušanom iz Ljubljane,
Belokranjska 4 (roj. 1951), kot kupcema,
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 1.
1986, sklenjene med Gajič Dušanom iz Ljubljane, Bratovževa ploščad 10 kot prodajalcem in Bitenc Dragom ter Bitenc Ado, oba
Strniševa 12, Ljubljana, kot kupcema, za
nakup garaže št. 32, klet III. niz v objektu
Triplex garaže, Savsko naselje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2007
Dn 17521/2002
Os-20507/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Simone Ferjan, Moste 22, Žirovnica,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 41, v 4. nadstropju na naslovu
Beblerjev trg 1, Ljubljana, v izmeri 42,06
m², z identifikatorjem številka 41.E, vpisano
v podvl. št. 365/41, k.o. Nove Jarše, dne
11. 6. 2007, pod opr. št. Dn 17521/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. MS 12/2-Y-1 150/81 z dne 14. 5. 1982,
sklenjene med prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem TOZD GE Ljubljana
– okolica, Kvedrova 34, Ljubljana, katerega zastopa zavod za izgradnjo Ljubljane,
TOZD Inženiring Ljubljana, kot pravni naslednik Staninvest TOZD Inženiring Ljubljana,
Kersnikova 6, ki ga zastopa v.d. direktorja
TOZD Slavko Bajt in kupcem Petrom Riglom, rojenim 15. 9. 1949, Vošnjakova 10,
Ljubljana, za stanovanje št. 41, v 4. nadstropju soseske MS 12/2, Nove Jarše, v izmeri
39,96 m².
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2007
Dn 18067/2000
Os-20509/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Kolenca, Šarhova 32, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem št. 30.E, podvl.
št. 1449/30, k.o. Brinje I. dne 15. 6. 2007,
pod opr. št. Dn 18067/2000, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
26. 10 .1966, sklenjene med prodajalcem
Stanovanjskim podjetjem Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Jože

Črnugelj in kupcem Antonom Kolencem, Titova S-6, Ljubljana, za garažni boks št. 30 v
objektu B, na soseski S-VI-Bežigrad-Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2007
Dn 8331/2002
Os-20579/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Elizabete Savski, Kunaverjeva 14, Ljubljana, ki jo zastopa Sasmor International d.o.o., Rimska cesta 27,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, stanovanju št. 3/14, v izmeri
42,65 m², Kunaverjeva 14, z identifikacijsko
številko 1738-2153-76 in klet v izmeri 2,88 m²,
z identifikacijsko številko 1738-2153-77, predlagani v podvl. št. 3060/1, k.o. Dravlje, dne
2. 4. 2007, pod opr. št. Dn 8331/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
z dne 29. 1. 1986, sklenjene med Občino
Ljubljana Šiška in Pirc Bernardo, za stanovanje št. 3/14, v izmeri 42,65 m², Kunaverjeva
14, z identifikacijsko številko 1738-2153-76
in klet v izmeri 2,88 m², identifikacijsko številko 1738-2153-77, predlagani v podvl. št.
3060/1, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 10688/2003
Os-20580/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Matjaža Šemrova, Tržaška 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 4, v
1. nadstropju v izmeri 86,20 m², shrambi št.
4 v kleti v izmeri 6,76 m², v skupni izmeri
92,96 m², vpisani v podvl. št. 1212/4, k.o.
Gradišče predmestje II in skupnih prostorih, delih in napravah v stanovanjski stavbi
Tržaška c. 6., na parc. št. 185/16, parc. št.
185/16, stavbišče 687 m², vpisanih v vložku št. 1212, k.o. Gradišče predmestje II,
parc. št. 185/14, dvorišče 277 m² in parc. št.
185/15, dvorišče 495 m², vpisanih v vložku
št. 470, k.o. Gradišče predmestje II, dne
19. 3. 2007, pod opr. št. Dn 10688/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 189 z dne
30. 11. 1992, sklenjene med Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, Dunajska c.
22, Ljubljana in Mileno Laznik ter Vladimirjem Laznik, oba Tržaška 6, Ljubljana, za
stanovanje št. 4 v 1. nadstropju v izmeri 86,20 m², shrambo št. 4 v kleti v izmeri
6,76 m², v skupni izmeri 92,96 m², vpisani v
podvl. št. 1212/4, k.o. Gradišče predmestje
II in skupnih prostorih, delih in napravah v
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stanovanjski stavbi Tržaška c. 6, na parc. št.
185/16, parc. št. 185/16, stavbišče 687 m²,
vpisanih v vložku št. 1212, k.o. Gradišče
predmestje II, parc. št. 185/14, dvorišče 277
m² in parc. št. 185/15, dvorišče 495 m², vpisanih v vložku št. 470, k.o. Gradišče predmestje II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 10708/2003
Os-20582/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tomaža Malnariča, Tržaška 6, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
dvosobnem stanovanju št. 25, v 1. nadstropju v izmeri 82,11 m², drvarnica št. 25D v
kleti v izmeri 4,68 m², shramba št. 25S v kleti
v izmeri 11,80 m², v skupni izmeri 98,59 m²,
vpisani v podvl. št. 1212/26, k.o. Gradišče
predmestje II in skupnih prostorih, delih in
napravah v stanovanjski stavbi Tržaška c.
6, na parc. št. 185/16, parc. št. 185/16, stavbišče 687 m², vpisanih v vložku št. 1212,
k.o. Gradišče predmestje II, parc. št. 185/14
dvorišče 277 m² in parc. št. 185/15 dvorišče
495 m², vpisanih v vložku št. 470, k.o. Gradišče predmestje II, dne 19. 3. 2007, pod opr.
št. Dn 10708/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 140 z dne 19. 12. 1991, sklenjene
med Republiko Slovenijo, Gregorčičeva 20,
Ljubljana in Malnarič Tomažem, Tržaška 6,
Ljubljana, za dvosobno stanovanje št. 25, v
1. nadstropju v izmeri 82,11 m², drvarnica
št. 25D v kleti v izmeri 4,68 m², shramba št.
25S v kleti v izmeri 11,80 m², v skupni izmeri
98,59 m², vpisani v podvl. št. 1212/26, k.o.
Gradišče predmestje II in skupnih prostorih, delih in napravah v stanovanjski stavbi
Tržaška c. 6, na parc. št. 185/16, parc. št.
185/16, stavbišče 687 m², vpisanih v vložku št. 1212, k.o. Gradišče predmestje II,
parc. št. 185/14, dvorišče 277 m² in parc. št.
185/15, dvorišče 495 m², vpisanih v vložku
št. 470, k.o. Gradišče predmestje II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 6318/2003
Os-20585/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Roka Mikuša, Zvezda
5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, stanovanju št. 1008 v 10.
nadstropju, z identifikacijsko številko 66.E
v izmeri 76,78 m², s shrambo št. 1008 v
kleti v izmeri 3,11 m², v skupni izmeri 79,89
m², na naslovu Brilejeva ulica 13, Ljubljana,
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vpisani v podvl. št. 3002/69, k.o. Dravlje,
dne 27. 3. 2007, pod opr. št. Dn 6318/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 2440/92 z
dne 1. 7. 1992, sklenjene med Mestom Ljubljana in Ljubas Slobodanko, za stanovanje
št. 1008 v 10. nadstropju, z identifikacijsko
številko 66.E v izmeri 76,78 m², s shrambo
št. 1008 v kleti v izmeri 3,11 m², v skupni
izmeri 79,89 m², na naslovu Brilejeva ulica
13, Ljubljana, vpisani v podvl. št. 3002/69,
k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 4534/2003
Os-20588/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja J & S International
d.o.o., Čarmanova 1, Medvode, ki ga zastopa odvetnik Bojan Župevec, Hrvatski trg
3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, nestanovanjska raba dela
stavbe št. 7 v izmeri 94,65 m², v Ljubljani,
Ravnikova ulica št. 2, 4, 6 in 8, na parc. št.
1936/102, 1936/105,1936/106, 1936/109,
1936/110, 1936/113 in 1936/114, k.o. Dobrova, z identifikacijsko številko dela stavbe
1994-2542-7.E, vpisani v podvl. št. 2861/7,
k.o. Dobrova, dne 14. 3. 2007, pod opr. št.
Dn 4534/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 1411/2001, za
nakup poslovnih prostorov A-3/P, v poslovno
stanovanjskem objektu v Ravnikovi ulici v
Ljubljani z dne 22. 11. 2001, za nestanovanjsko rabo dela stavbe št. 7 v izmeri 94,65 m²,
v Ljubljani, Ravnikova ulica št. 2, 4, 6 in 8,
na parc. št. 1936/102, 1936/105,1936/106,
1936/109, 1936/110, 1936/113 in 1936/114,
k.o. Dobrova, z identifikacijsko številko dela
stavbe 1994-2542-7.E, vpisanano v podvl.
št. 2861/7, k.o. Dobrova.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 8211/2003
Os-20589/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Zofije Glinšek, Ljubljanska 99a, Šmarje Sap, ki jo zastopa
odv. Iztok Sedlak, Trg OF 13, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 3/12 v 3. nadstropju,
z identifikacijsko številko 1738-3103-103 v
izmeri 29,12 m², na naslovu Brilejeva 19,
Ljubljana in klet z identifikacijsko številko
1738-3103-104, v izmeri 2,36 m², na parc.
št. 125/3, k.o. Dravlje, predlagani v vl. št.
3011/1, k.o. Dravlje, dne 27. 3. 2007, pod
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opr. št. Dn 8211/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne
pogodbe
z
dne
12. 2. 1986, sklenjene med Turk Ivico in
Szilagyi Janošem, za stanovanje št. 3/12
v 3. nadstropju, z identifikacijsko številko
1738-3103-103 v izmeri 29,12 m², na naslovu Brilejeva 19, Ljubljana in klet z identifikacijsko številko 1738-3103-104 v izmeri 2,36
m², na parc. št. 125,3, k.o. Dravlje, predlagani v vl. št. 3001/1, k.o. Dravlje,
– menjalne pogodbe z dne 16. 7. 1991,
sklenjene med Damijanom Kavčičem ter Borutom Steklaso in Bojano Žban, za stanovanje št. 3/12, Brilejeva 19.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 6579/2002
Os-20590/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Borisa Kravanje, Tbilisijska 28, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 2 v
1. nadstropju, v izmeri 87,40 m², Tbilisijska
28, z identifikacijsko številko 1723-5490-3 in
shrambo v pritličju v izmeri 2,58 m², z identifikacijsko številko 1723-5490-4, vpisani v
podvl. št. 4229/2, k.o. Vič, dne 2. 4. 2007,
pod opr. št. Dn 6579/2002, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. 264/73-02/5 z
dne 20. 8. 1973, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Grosuplje, Taborska 13, Grosuplje in Borisom Kravanjo, za stanovanje št. 2
v 1. nadstropju, v izmeri 87,40 m², Tbilisijska
28, z identifikacijsko številko 1723-5490-3 in
shrambo v pritličju v izmeri 2,58 m², z identifikacijsko številko 1723-5490-4, vpisano
podvl. št. 4229/2, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 4047/2002
Os-20591/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Veronike Ščavničar,
Črtomirova 31, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju
št. 17 v 1. nadstropju v izmeri 34,01 m², Črtomirova 31, na parc. št. 1782, k.o. Bežigrad,
z identifikacijsko številko 2636-3824-65 in
kletjo v izmeri 2,52 m², z identifikacijsko
številko 2636-3824-66, vpisani v podvl. št.
3864/35, k.o. Bežigrad, dne 2. 4. 2007, pod
opr. št. Dn 4047/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 337/9 z dne 11. 2.
1966, sklenjene med GP Obnova Ljubljana
in Kolinska, Tovarna hranil, za stanovanje št.

17, v 1. nadstropju v izmeri 34,01 m², Črtomirova 31, na parc. št. 1782, k.o. Bežigrad,
z identifikacijsko številko 2636-3824-65 in
kletjo v izmeri 2,52 m², z identifikacijsko
številko 2636-3824-66, vpisano v podvl. št.
3864/35, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 154/2005
Os-20592/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja SCT d.d., Slovenska
56, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini parc. št. 79/3, dvorišče 4
m², dvorišče 32 m², dvorišče 208 m², stavbišče 371 m², k.o. Trnovsko predmestje, vpisano v vl. št. 39, k.o. Trnovsko predmestje,
dne 26. 3. 2007, pod opr. št. Dn 154/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
466-21/90 z dne 8. 6. 1990, sklenjene med
Občino Ljubljana Vič Rudnik, Trg MDB 7,
Ljubljana in SCT n.sol.o, Titova 38, Ljubljana, za parc št. 79/3, v izmeri dvorišče 4 m²,
dvorišče 32 m², dvorišče 208 m², stavbišče
371 m², k.o. Trnovsko predmestje, vpisano v
vl. št. 39, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 9544/2003
Os-20593/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Dijane Škoberne, Grajska 5, Tolmin, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, enosobnem stanovanju s
kabinetom št. 30, v 5. nadstropju-mansardi,
v izmeri 2,90 m², v kupni izmeri 41,55 m² in
balkona v izmeri 1,30 m², s kletnim prostorom
št. 30 in kleti v izmeri 2,90 m², v skupni izmeri
45,75 m², v stavbi, Merčnikova 1a, stoječi na
parc. št. 1483/2, k.o. Vič, vpisani v podvl. št.
4018/30, k.o. Vič, z ident. št. 30.E, dne 19. 3.
2007, pod opr. št. Dn 9544/2003, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 38/67 z dne
12. 1. 1967, sklenjene med GP Tehnograd
Ljubljana, Tržaška 48 in Atanasovski Milanom, Merčnikova 16, Ljubljana, za enosobno stanovanje s kabinetom št. 30, v 5.
nadstropju-mansardi v izmeri 41,55 m² in
balkonom v izmeri 1,30 m², s kletnim prostorom št. 30 v kleti v izmeri 2,90 m², v skupni
izmeri 45,75 m², v stavbi Merčnikova 1a,
stoječi na parc. št. 1483/2, k.o. Vič, vpisani
v podvl. št. 4018/30, k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 6.
1990, sklenjene med Atanasovski Milanom
Merčnikova 1a, Ljubljana in Župevc Lidijo,
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Pretnarjeva 2, Ljubljana, za stanovanje št.
30, Merčnikova 1a.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 9999/2003
Os-20594/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mirana Rožica, Scopolijeva 7, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
stanovanju št. 24 v 2. nadstropju, v stavbi
Scopolijeva 7, stoječi na parc. št. 648/4, k.o.
Zgornja Šiška, v izmeri 60 m², z dvema kletnima prostoroma (shrambama) št. 24 v izmeri 1,89 m², v skupni izmeri 61,89 m², vpisani v podvl. št. 4186/24, k.o. Zgornja Šiška,
dne 19. 3. 2007, pod opr. št. Dn 9999/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 30. 1. 1969, sklenjene med
podjetjem Adria – Aviopromet Ljubljana in
Kandus Marjanom, Ljubljana, za stanovanje
št. 24, v 2. nadstropju, v stavbi Scopolijeva
7, stoječi na parc. št. 648/4, k.o. Zgornja
Šiška, v izmeri 60 m², z dvema kletnima
prostoroma (shrambama) št. 24, v izmeri
1,89 m², v skupni izmeri 61,89 m², vpisani v
podvl. št. 4186/24, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 8264/2002
Os-20595/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Horvat, Kunaverjeva 12, Ljubljana, ki jo
zastopa Arkada Nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižni listine, pri nepremičnini, stanovanju
št. 7/02, v izmeri 73,67 m2, Kunaverjeva 12,
z identifikacijsko številko 1738-2163-49 in
klet v izmeri 2,52 m², z identifikacijsko številko 1738-2163-50, predlagani v podvl. št.
3059/1, k.o. Dravlje, dne 2. 4. 2007, pod
opr. št. Dn 8264/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 78-6495 z dne
26. 9. 1978, sklenjene med Giposs SOZG
Združeno gradbeno podjetje, Dvoržakova 5,
Ljubljana in Milčinski Matevžem in Heleno,
za stanovanje št. 7/02 v izmeri 73,67 m²,
Kunaverjeva 12, z identifikacijsko številko
1738-2163-49 in klet v izmeri 2,52 m², z
identifikacijsko številko 1738-2163-50, predlagani v podvl. št. 3059/1, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 10696/2003
Os-20596/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Vida Ožegovića in
Smiljke Ožegović, oba Tržaška 6, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, sobi s sanitarijami št. 12, v 2. nadstropju v izmeri 21,31 m², drvarnici št. 12 v
kleti v izmeri 4,10 m², v skupni izmeri 25,41
m², vpisani v podvl. št. 1212/12, k.o. Gradišče predmestje II in skupnih prostorih, delih
in napravah v stanovanjski stavbi Tržaška c.
6, na parc. št. 185/16, parc. št. 185/16 stavbišče 687 m², vpisanih v vložku št. 1212,
k.o. Gradišče predmestje II, parc. št. 185/14
dvorišče 277 m² in parc. št. 185/15, dvorišče
495 m², vpisanih v vložku št. 470, k.o. Gradišče predmestje II, dne 19. 3. 2007, pod opr.
št. Dn 10696/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 229 z dne 29. 9. 1993, sklenjene med Stanovanjskim skladom Republike
Slovenije, Dunajska cesta 22, Ljubljana in
kupovalko Bojano Grčko, Tržaška cesta 6,
Ljubljana, za sobo s sanitarijami št. 12, v 2.
nadstropju v izmeri 21,31 m², drvarnico št.
12 v kleti v izmeri 4,10 m², v skupni izmeri
25,41 m², vpisani v podvl. št. 1212/12, k.o.
Gradišče predmestje II in skupnih prostorih, delih in napravah v stanovanjski stavbi
Tržaška c. 6, na parc. št. 185/16, parc. št.
185/16 stavbišče 687 m², vpisanih v vložku št. 1212, k.o. Gradišče predmestje II,
parc. št. 185/14 dvorišče 277 m² in parc. št.
185/15 dvorišče 495 m², vpisanih v vložku
št. 470, k.o. Gradišče predmestje II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 10687/2003
Os-20597/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Martine Držlin, Tržaška 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 3 v
pritličju v izmeri 76,44 m², drvarnici št. 3D
v kleti v izmeri 9 m², shrambi št. 3S v kleti
v izmeri 4,90 m², v skupni izmeri 90,34 m²,
vpisani v podvl. št. 1212/3, k.o. Gradišče
predmestje II in skupnih prostorih, delih in
napravah v stanovanjski stavbi Tržaška c. 6
na parc. št. 185/16, parc. št. 185/16 stavbišče 687 m², vpisanih v vložku št. 1212, k.o.
Gradišče predmestje II, parc. št. 185/14 dvorišče 277 m² in parc. št. 185/15 dvorišče 495
m², vpisanih v vložku št. 470, k.o. Gradišče
predmestje II, dne 19. 3. 2007, pod opr, št.
Dn 10687/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 93 z dne 14. 11. 1991, sklenjene med
Republiko Slovenijo, Gregorčičeva 20, Lju-
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bljana, ki jo je zastopal minister za varstvo
okolja in urejanje prostora Miha Jazbinšek
in Drglin Martino, Tržaška 6, Ljubljana, za
stanovanje št. 3 v pritličju v izmeri 76,44 m²,
drvarnico št. 3D v kleti v izmeri 9 m², shramba št. 3S v kleti v izmeri 4,90 m² v skupni
izmeri 90,34 m², vpisani v podvl. št. 1212/3,
k.o. Gradišče predmestje II in skupnih prostorih, delih in napravah v stanovanjski stavbi Tržaška c. 6, na parc. št. 185/16, parc. št.
185/16 stavbišče 687 m², vpisanih v vložku št. 1212, k.o. Gradišče predmestje II,
parc. št. 185/14 dvorišče 277 m² in parc. št.
185/15 dvorišče 495 m², vpisanih v vložku
št. 470, k.o. Gradišče predmestje II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 6065/2003
Os-20599/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Braneta Vukajloviča,
Clevelandska ulica 23, Ljubljana, ki ga zastopata Ataurus – Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 51 v
6. nadstropju, z identifikacijsko številko 51.E,
v izmeri 56,64 m², s pomožnim prostorom v
kleti v izmeri 2,66 m², v skupni izmeri 59,30
m², na naslovu Clevelandska 23, Ljubljana,
vpisani v podvl. št. 356/51, k.o. Nove Jarše,
dne 27. 3. 2007, pod opr. št. Dn 6065/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
z dne 30. 1. 1987, sklenjene med Belič Angelo in Vladimiro Belič Rondaij, za stanovanje št. 51 v 6. nadstropju, z identifikacijsko
številko 51.E v izmeri 56,64 m², s pomožnim
prostorom v kleti v izmeri 2,66 m², v skupni
izmeri 59,30 m², na naslovu Clevelandska
23, Ljubljana, vpisani v podvl. št. 356/51,
k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 6359/2003
Os-20600/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Vinka Kobeta, Brilejeva
ulica 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, stanovanju št. P16
v pritličju, z identifikacijsko številko 4.E v
izmeri 30,99 m², s shrambo št. P16 v kleti v izmeri 2,40 m², v skupni izmeri 33,39
m², na naslovu Brilejeva ulica 13, Ljubljana,
vpisani v podvl. št. 3002/7, k.o. Dravlje, dne
27. 3. 2007, pod opr. št. Dn 6359/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 82-7423 z dne 15. 9. 1982, sklenjene
med SOZD ZGP Giposs, Dvoržakova 5, Lju-
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bljana in Dobnik Carmen, za stanovanje št.
P16 v pritličju, z identifikacijsko številko 4.E
v izmeri 30,99 m², s shrambo št. P16 v kleti v
izmeri 2,40 m2, v skupni izmeri 33, 39 m2, na
naslovu Brilejeva ulica 13, Ljubljana, vpisani
v podvl. št. 3002/7, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 10740/2003
Os-20602/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Maje Bogunovic, Bratovševa ploščad 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, trisobnem
stanovanju št. 20, v 4. nadstropju, na Bratovševi ploščadi 2, v izmeri 87,83 m², z identifikacijsko številko 20-E, vpisani v podvl.
št. 2896/20, k.o. Stožice, dne 19. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 10740/2003, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o nakupu in prodaji
stanovanja, grajenega za tržišče št. 29/71
z dne 1. 2. 1971, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje in Sancin
Frankom, Ulica Svobode 6, Piran, za trisobno stanovanje št. 20 v 4. nadstropju, na
Bratovševi ploščadi 2, v izmeri 87,83 m², z
identifikacijsko številko 20-E, vpisani v podvl. št. 2896/20, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 8167/2003
Os-20603/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ljubinke Jović, Merčnikova 1a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 12
v 2. nadstropju, z identifikacijsko številko
12.E v izmeri 34,40 m², balkonom v izmeri
5,60 m², s kletnim prostorom št. 12, v kleti v izmeri 3,25 m², v skupni izmeri 43,25
m², na naslovu Merčnikova 1a, Ljubljana,
vpisani v podvl. št. 4018/12, k.o. Vič, dne
27. 3. 2007, pod opr. št. Dn 8167/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 355/64 z dne 8. 9. 1964, sklenjene med Stanovanjskim skladom OBSk
Ljubljana Vič Rudnik in Meglič Vidom ter
Marijo, Poljanska 13, za stanovanje št. 12
v 2. nadstropju, z identifikacijsko številko
12.E v izmeri 34,40 m², balkoom v izmeri
5,60 m², s kletnim prostorom št. 12 v kleti v
izmeri 3,25 m², v skupni izmeri 43,25 m², na
naslovu Merčnikova 1a, Ljubljana, vpisani v
podvl. št. 4018/12, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 11016/2003
Os-20604/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Majde Pavletič, Dekani 304, Dekani, ki jo
zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, dvosobnem stanovanju št.
16, v 4. nadstropju v izmeri 48,30 m², z balkonom v izmeri 2,16 m², s shrambo št. 16 v
kletni etaži v izmeri 0,52 m² in s kletjo št. 16
v kletni etaži v izmeri 2 m², na naslovu Ptujska ulica 26, skupni izmeri 52,98 m², vpisani v podvl. št. 1957/16, k.o. Bežigrad, dne
19. 3. 2007, pod opr. št. Dn 11016/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 153/2-Šu z dne 7. 2. 1992,
sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni
trg 1 in Francem Arkom, Ptujska 26, Ljubljana, za dvosobno stanovanje št. 16 v 4.
nadstropju, v izmeri 48,30 m², z balkonom
v izmeri 2,16 m², s shrambo št. 16, v kletni
etaži v izmeri 0.52 m2 in kletjo št. 16, v kletni etaži v izmeri 2 m2, na naslovu Ptujska
ulica 26, v skupni izmeri 52,98 m², vpisani
v podvl. št. 1957/16, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 11229/2003
Os-20605/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nataše Zajec Herceg, Obirska 9, Ljubljana, ki
jo zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, trisobnem stanovanju št. 8, v
32. nadstropju, v izmeri 67,93 m2, z balkonom v izmeri 9,04 m2 in s kletjo št. 8, v kletni
etaži v izmeri 8,61 m², na naslovu Obirska
9, v skupni izmeri 85,58 m², vpisanem v
podvl. št. 4055/17, k.o. Zgornja Šiška, dne
19. 3. 2007, pod opr. št. Dn 11229/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 12. 2. 1993, št. 0110/PD-707,
sklenjene med Podjetjem Litostroj Holding
d.d. in Prosen Francem, za trisobno stanovanje št. 8, v 32. nadstropju v izmeri 67,93
m², z balkonom v izmeri 9,04 m² in s kletjo
št. 8, v kletni etaži v izmeri 8,61 m², na naslovu Obirska 9, v skupni izmeri 85,58 m²,
vpisani v podvl. št. 4055/17, k.o. Zgornja
Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za

vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 1040/2002
Os-20606/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Inbarcco Proizvodno trgovska d.o.o., Kvedrova 18, Žalec, ki ga zastopa odv. Barbara Krištof Lučovnik, Čufarjeva 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 4/03 v 4.
nadstropju, v izmeri 62,10 m², Brilejeva ulica
2, vpisani v podvl. št. 3036/57, k.o. Dravlje,
dne 2. 4. 2007, pod opr. št. Dn 1040/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske
pogodbe št. 82-7608 z dne 29. 12. 1982,
sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana in Stjepanovič Slavkom ter Radislavko, za stanovanje št. 4/03 v 4. nadstropju, v
izmeri 62,10 m², Brilejeva ulica 2, vpisani v
podvl. št. 3036/57, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 1133/2007
Os-20607/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Mihajla Brailo, Kumrovška ulica 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, garaži št.
7 v garažnem objektu ob Kumrovški ulici,
stoječem na parc. št. 49/7, k.o. Brinje I,
v izmeri 11,76 m2 z identifikacijsko številko 1736-62-7, vpisani v podvl. št. 1627/7,
k.o. Brinje I., dne 15. 3. 2007, pod opr. št.
Dn 1133/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 396/74, o prodaji in nakupu
garaže z dne 16. 12. 1974, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Obnova, Titova 39,
Ljubljana in Čejvan Miralemom ter Podboj
Čejvan Daliborko, Kumrovška 11, Ljubljana, za garažo št. 7, v garažnem objektu ob
Kumrovški ulici, stoječem na parc. št. 49/7,
k.o. Brinje I, v izmeri 11,76 m², z identifikacijsko številko 1736-62-7, vpisani v podvl. št.
1627/7, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 10717/2003
Os-20608/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Jožeta Jazbeca, Tržaška 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, dvosobnem stanovanju
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št. 37, v mansardi, v izmeri 50,36 m², drvarnici št. 37 v kleti, v izmeri 2,24 m², shrambi
št. 37 v kleti, v izmeri 2,00 m², v skupni izmeri
54,60 m², vpisani v podvl. št. 1212/40, k.o.
Gradišče predmestje II in skupnih prostorih,
delih in napravah v stanovanjski stavbi Tržaška c. 6, na parc. št. 185/16, parc. št. 185/16
stavbišče 687 m², vpisanih v vložku št. 1212,
k.o. Gradišče predmestje II, parc. št. 185/14
dvorišče 277 m² in parc. št. 185/15 dvorišče
495 m², vpisanih v vložku št. 470, k.o. Gradišče predmestje II, dne 19. 3. 2007, pod opr.
št. Dn 10717/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 201 z dne 3. 3. 1993, sklenjene
med Stanovajskim skladom Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, Ljubljana in Jazbec
Jožetom Tržaška 6, Ljubljana, za dvosobno
stanovanje št. 37, v mansardi v izmeri 50,36
m², drvarnico št. 37 v kleti v izmeri 2,24 m²
shrambo št. 37 v kleti v izmeri 2 m², v skupni
izmeri 54,60 m², vpisani v podvl. št. 1212/40,
k.o. Gradišče predmestje II in skupnih prostorih, delih in napravah v stanovanjski stavbi
Tržaška c. 6, na parc. št. 185/16, parc. št.
185/16 stavbišče 687 m², vpisanih v vložku
št. 1212, k.o. Gradišče predmestje II, parc.
št. 185/14 dvorišče 277 m² in parc. št. 185/15
dvorišče 495 m², vpisanih v vložku št. 470,
k.o. Gradišče predmestje II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 5960/2004
Os-20609/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Slavice Gašperlin,
Brilejeva ulica 21, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Iztok Sedlak, Trg OF 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
stanovanju št. 10/02 v X. etaži, stopnišče 1,
v izmeri 76,65 m², Brilejeva 21, z identifikacijsko številko 1738-27-9 in klet v izmeri 3,13
m², z identifikacijsko številko 1738-27-10,
predlagani v podvl. št. 3049/1, k.o. Dravlje,
dne 2. 4. 2007, pod opr. št. Dn 5960/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, sporazuma
z dne 19. 6. 1985, sklenjenega med Rant
Andrejem in Rant Edith, za stanovanje št.
10/02 v X. etaži, stopnišče 1, v izmeri 76,65
m², Brilejeva 21, z identifikacijsko številko
1738-27-9 in klet v izmeri 3,13 m², z identifikacijsko številko 1738-27-10, predlagani v
podvl. št. 3049/1, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 4837/2003
Os-20610/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni

zadevi predlagateljice Ljiljane Stanić, Clevelandska 29, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju
št. 25 na Clevelandski 29, v izmeri 56,64
m² in pomožnem prostoru v kleti, v izmeri
3,60 m², vpisani v podvl. št. 355/25, k.o.
Nove Jarše, dne 14. 3. 2007, pod opr. št. Dn
4837/2003, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne 6. 4. 1993, sklenjene med
Ljiljano Stanić, Žaucerjeva 18, Ljubljana in
Djuradjom Petkovićem, Clevelandska 29,
Ljubljana, za stanovanje št. 25, na Clevelandski 29, v izmeri 56,65 m² in pomožnem
prostoru v kleti v izmeri 3,60 m², vpisani v
podvl. št. 355/25, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 4796/2003
Os-20611/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Bora Bradariča, Clevelandska 29, Ljubljana, ki ga zastopa Ataurus – Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, stanovanju št. 6 na Clevelandski 29, v izmeri 56,64 m² in pomožnem prostoru v kleti v izmeri 3 m², vpisani v podvl. št.
355/6, k.o. Nove Jarše, dne 14. 3. 2007, pod
opr. št. Dn 4796/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. MS 12/2180/80
z dne 14. 12. 1980, sklenjene med GIP Gradis TOZD GE Celje, XIV. Divizije 8, Celje in
Sever Andrejem, Topniška 45, Ljubljana, za
stanovanje št. 6 na Clevelandski 29, v izmeri
56,65 m² in pomožnem prostoru v kleti v
izmeri 3 m², vpisani v podvl. št. 355/6, k.o.
Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 5604/2002
Os-20612/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Darje Kelert, Brilejeva
ulica 21, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Iztok
Sedlak, Trg OF 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju
št. 8/02 v VIII. etaži, stopnišče 1, v izmeri
76,65 m², Brilejeva 21, z identifikacijsko številko 1738-27-37 in klet v izmeri 3,11 m², z
identifikacijsko številko 1738-27-38, predlagani v podvl. št. 3049/1, k.o. Dravlje, dne
2. 4. 2007, pod opr. št. Dn 5604/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z
dne 24. 2. 1991, sklenjene med Kersnik Katjo
in Kelert Darjo ter Andrijem, za stanovanje št.
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8/02 v VIII. etaži, stopnišče 1, v izmeri 76,65
m², Brilejeva 21, z identifikacijsko številko
1738-27-37 in klet v izmeri 3,11 m², z identifikacijsko številko 1738-27-38, predlagani v
podvl. št. 3049/1, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 6055/2002
Os-20614/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Stane Stanojević,
Brilejeva ulica 21, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnik Iztok Sedlak, Trg OF 13, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 3/06 v III. etaži, stopnišče 1, v izmeri 45,72 m2, Brilejeva 21, z
identifikacijsko številko 1738-27-97 in klet
v izmeri 2,75 m2, z identifikacijsko številko
1738-27-98, predlagani v podvl. št. 3049/1,
k.o. Dravlje, dne 2. 4. 2007, pod opr. št. Dn
6055/2002, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
in menjalne pogodbe z dne 5. 8. 1987, sklenjene med Djordjević Radoslavom in Stano ter Podlesek Gordano, za stanovanje
št. 3/06 v III. etaži, stopnišče 1, v izmeri
45,72 m2, Brilejeva 21, z identifikacijsko številko 1738-27-97 in klet v izmeri 2,75 m2, z
identifikacijsko številko 1738-27-98, predlagani v podvl. št. 3049/1, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 6041/2003
Os-20615/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana
Škvorca, Clevelandska 23, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
stanovanju št. 22, na Clevelandski 23, v izmeri 56,65 m2 in pomožnem prostoru v kleti
v izmeri 3,60 m2, vpisani v podvl. št. 356/22,
k.o. Nove Jarše, dne 14. 3. 2007, pod opr.
št. Dn 6041/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
prodajne pogodbe št. MS 12/219/80-B z dne
5. 9. 1980, za stanovanje št. 22, na Clevelandski 23 v izmeri 56,65 m2 in pomožnem
prostoru v kleti v izmeri 3,60 m2, vpisani v
podvl. št. 356/22, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
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Dn 7967/2002
Os-20616/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Aleksandre Škulj,
Šišenska 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 19, v izmeri 82,45 m2, Šišenska 2, z
identifikacijsko številko 1739-6004-39 in klet
v izmeri 3,15 m2, z identifikacijsko številko
1739-6004-40, predlagani v podvl. št. 4663/1,
k.o. Zgornja Šiška, dne 2. 4. 2007, pod opr.
št. Dn 7967/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pogodbe iz leta 1967, sklenjene med Občino
Ljubljana Šiška in GP Tehnika Ljubljana, za
stanovanje št. 19 v izmeri 82,45 m2, Šišenska
2, z identifikacijsko številko 1739-6004-39 in
klet v izmeri 3,15 m2, z identifikacijsko številko 1739-6004-40, predlagani v podvl. št.
4663/1, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 7026/2003
Os-20617/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jadranke Jerković,
Ul. Hermana Potočnika 31, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
stanovanju št. 21 v 2. nadstropju, z identifikacijsko številko 21.E, v izmeri 64,40 m2,
s shrambo št. 21 v kleti v izmeri 3,50 m2, v
skupni izmeri 67,90 m2, na naslovu Ul. Hermana Potočnika 31 (prej Petrovičeva 17),
Ljubljana, vpisani v podvl. št. 333/22, k.o.
Nove Jarše, dne 27. 3. 2007, pod opr. št. Dn
7026/2003, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodba z dne 22. 5. 1975, sklenjene
med GIP Gradis, Korytkova ul. 2, Ljubljana
in ŽG Železniško gospodarstvo, Moša Pijadejeva 39, Ljubljana, za stanovanje št. 21 v
2. nadstropju, z identifikacijsko številko 21.E
v izmeri 64,40 m2, s shrambo št. 21, v kleti
v izmeri 3,50 m2, v skupni izmeri 67,90 m2,
na naslovu Ul. Hermana Potočnika 31 (prej
Petrovičeva 17), Ljubljana, vpisani v podvl.
št. 333/22, k.o. Nove Jarše;
– menjalne pogodbe z dne 8. 6. 1976,
sklenjene med Železniškim gospodarstvom
Ljubljana, Moša Pijadejeva 39 in Alfonzom
ter Apolonijo Kogovšek, Jarška cesta – bloki
I, Ljubljana, za stanovanje št. 21, v podvl. št.
333/22, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 6057/2003
Os-20619/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Janeza Kočarja, Cle-
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velandska ulica 23, Ljubljana, ki ga zastopa
Ataurus – Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, stanovanju št. 41 v 5. nadstropju, z identifikacijsko številko 41.E v izmeri
56,64 m2, s pomožnim prostorom v kleti v
izmeri 4,20 m2, v skupni izmeri 60,84 m2, na
naslovu Clevelandska 23, Ljubljana, vpisani v podvl. št. 356/41, k.o. Nove Jarše, dne
27. 3. 2007, pod opr. št. Dn 6057/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine prodajne pogodbe
št. 35/80 z dne 4. 9. 1980, sklenjene med
GIP Gradis TOZD Celje in Mihinjač Vladimirjem ter Mihinjač Marijo, za stanovanje
št. 41 v 5. nadstropju, z identifikacijsko številko 41.E v izmeri 56,64 m2, s pomožnim
prostorom v kleti v izmeri 4,20 m2, v skupni
izmeri 60,84 m2, na naslovu Clevelandska
23, Ljubljana, vpisani v podvl. št. 356/41,
k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 4756/2003
Os-20621/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Rafaele Škodič, Medvoška cesta 16, Medvode
in Dušana Škodiča, Medvoška cesta 16,
Medvode, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, stanovanju št. 11 na Medvoški
cesti 16, v 3. nadstropju v izmeri 38,81 m2,
s kletnim prostorom št. 11 v izmeri 8,24 m2,
vpisani v podvl. št. 908/11, k.o. Medvode,
dne 14. 3. 2007, pod opr. št. Dn 4756/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 73-4629/M z dne
15. 5. 1973 sklenjene med SGT Tehnik,
Škofja Loka, Stara cesta 2 in Donit Kemična industrija Medvode, za stanovanje št.
11, na Medvoški cesti 16, v 3. nadstropju, v
izmeri 38,81 m2, s kletnim prostorom št. 11
v izmeri 8,24 m2, vpisani v podvl. št. 908/11,
k.o. Medvode;
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe
z dne 31. 7. 1974, za stanovanje št. 11.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 1159/2007
Os-20622/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marice Lipanović, Kumrovška ulica 19, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini garaži št.
30, v garažnem objektu ob Kumrovški ulici,
stoječem na parc. št. 49/7, k.o. Brinje I, v
izmeri 11,76 m2, z identifikacijsko številko
1736-62-30, vpisani v podvl. št. 1627/30,

k.o. Brinje I, dne 15. 3. 2007, pod opr. št. Dn
1159/2007, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pogodbe št. 346/74, o prodaji in nakupu garaže z
dne 22. 8. 1974, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Obnova, Titova 39 in Lipanović
Mirkom, Sejmišče 2, Kranj, za garažo št. 30,
v pritličju garažne hiše Triplex, ki se je gradila v soseski BS7, v garažnem objektu ob
Kumrovški ulici, stoječem na parc. št. 49/7,
k.o. Brinje I, v izmeri 11,76 m2, z identifikacijsko številko 1736-62-30, vpisano v podvl.
št. 1627/30, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbe lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 1160/2007
Os-20623/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Maje Gerden, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, garaži št. 49, v garažnem objektu ob Kumrovški ulici, stoječi na
parc. št. 49/7, k.o. Brinje I, v izmeri 11,76 m2,
z identifikacijsko številko 1736-62-49, vpisani v podvl. št. 1627/49, k.o. Brinje I, dne
15. 3. 2007, pod opr. št. Dn 1160/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljikoknjižne listine pogodbe št. 309/74 o
prodaji in nakupu garaže z dne 26. 6. 1974,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Obnova, Titova 39 in Božič Alojzem, Glavarjeva
10, Ljubljana, za garažo št. 49, v nadstropju
garažne hiše Triplex, ki se je gradila v soseski BS7, v garažnem objektu ob Kumrovški
ulici, stoječem na parc. št. 49/7, k.o. Brinje I,
v izmeri 11,76 m2, z identifikacijsko številko
1736-62-49, vpisanem v podvl. št. 1627/49,
k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 1147/2007
Os-20624/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Mihajla Braila in Mire
Brailo, oba Kumrovška ulica 13, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, garaža št. 40, v garažnem objektu ob Kumrovški ulici, stoječem na parc.
št. 49/7, k.o. Brinje I, v izmeri 11,76 m2, z
identifikacijsko številko 1736-62-40, vpisanem v podvl. št. 1627/40, k.o. Brinje I, dne
15. 3. 2007, pod opr. št. Dn 1147/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pogodbe št. 32/74,
o prodaji in nakupu garaže z dne 31. 1.
1974, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Obnova, Titova 39 in Čater Marijo, Teharska 34, Celje, za garažo št. 40, v pritličju
garažne hiše Triplex, ki se je gradila v soseski BS7, v garažnem objektu ob Kumrovški
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ulici, stoječe na parc. št. 49/7, k.o. Brinje I,
v izmeri 11,76 m2, z idetifikacijsko številko
1736-62-40, vpisano v podvl. št. 1627/40,
k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 1135/2007
Os-20625/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Borisa Kutina, Glinškova ploščad 22, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini garaži št.
8, v garažnem objektu ob Kumrovški ulici,
stoječem na parc. št. 49/7, k.o. Brinje I, v
izmeri 11,76 m2, z identifikacijsko številko
1736-62-8, vpisani v podvl. št. 1627/8, k.o.
Brinje I, dne 15. 3. 2007, pod opr. št. Dn
1135/2007, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pogodbe št. 378/74, o prodaji in nakupu garaže z
dne 4. 11. 1974, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Obnova, Titova 39, Ljubljana in
Kutin Borisom, Kumrovška 25, za garažo št.
8, v kleti garažne hiše Triplex, ki se je gradila v soseski BS7, v garažnem objektu ob
Kumrovški ulici, stoječem na parc. št. 49/7,
k.o. Brinje I, v izmeri 11,76 m2, z identifikacijsko številko 1736-62-8, vpisano v podvl.
št. 1627/8, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 6590/2002
Os-20626/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Elizabete Štuhec, Tbilisijska 46, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini stanovanju št. 6 v 2. nadstropju, v izmeri 39,90 m2, Tbilisijska 46,
z identifikacijsko številko 1723-5494-13 in
shrambo v pritličju v izmeri 2,59 m2, z identifikacijsko številko 1723-5494-14, vpisani v
podvl. št. 4229/6, k.o. Vič, dne 2. 4. 2007,
pod opr. št. Dn 6590/2002, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pogodbe št. 84/73-02/5 z
dne 7. 3. 1973, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Grosuplje, Taborska 13, Grosuplje in Štuhec Ludvikom ter Elizabeto, za
stanovanje št. 6 v 2. nadstropju, v izmeri
39,90 m2, Tbilisijska 46, z identifikacijsko
številko 1723-5494-13 in shrambo v pritličju v izmeri 2,59 m2, z identifikacijsko številko 1723-5494-14, vpisanem v podvl. št.
4229/6, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 8776/2003
Os-20627/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Barbke Babnik, Lekarna Brod, Tacenska 120, Ljubljana Šentvid, ki jo zastopa odvetnica Ila Zupančič,
Hacquetova 8/I, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, parc. št.
1796/14 parkirišče 13 m2 par. št. 1796/13
parkirišče 12 m2, parc. št. 1796/10 parkirišče 12 m2, vpisani v vložku št. 586, k.o.
Vižmarje, dne 19. 3. 2007, pod opr. št. Dn
8776/2003, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 12.
1998, sklenjene med Ganamm d.o.o. in Cestno podjetje Ljubljana, za parc. št. 1796/14
parkirišče 13 m2, parc. št. 1796/13 parkirišče
12 m2, parc. št. 1796/10 parkirišče 12 m2,
vpisani v vložku št. 586, k.o. Vižmarje,
– aneksa št. 1 z dne 22. 12. 1998, za
parc. št. 1796/14, 1796/13 in 1796/10, k.o.
Vižmarje,
– aneksa št. 2 z dne 15. 4. 2003, za
parc. št. 1796/14, 1796/13 in 1796/10, k.o.
Vižmarje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 4869/2002
Os-20628/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Katarine Ferdin, Brilejeva ulica 21, Ljubljana,
ki jo zastopa odv. Iztok Sedlak, Trg OF 13,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 3/04
v III. etaži, stopnišče 1, v izmeri 29,12 m2,
Brilejeva 21, z identifikacijsko številko
1738-27-101 in klet v izmeri 2,40 m2, z
identifikacijsko številko 1738-27-102, predlagani v podvl. št. 3049/1, k.o. Dravlje,
dne 2. 4. 2007, pod opr. št. Dn 4869/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine prodajne pogodbe z dne 23. 2. 1981, št. 81-6879, sklenjene med SOZD ZGP Giposs, Dvoržakova
5, Ljubljana in Krumpak Milanom ter Dimnik
Andrejo, za stanovanje št. 3/04 v III. etaži,
stopnišče 1, v izmeri 29,12 m2, Brilejeva
21, z identifikacijsko številko 1738-27-101
in klet v izmeri 2,40 m2, z identifikacijsko
številko 1738-27-102, predlagani v podvl.
št. 3049/1, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007

Št.

79 / 31. 8. 2007 /

Stran

6203

Dn 9223/2003
Os-20630/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Marka Burnika, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 7, v mansardi v izmeri
81,45 m2, s shrambo št. 7 na podstrehi v izmeri 5,70 m2, v skupni izmeri 87,15 m2, na naslovu Polanškova ul. 18, na parc. št. 244/12,
vpisani v podvl. št. 2344/7, k.o. Črnuče, dne
19. 3. 2007, pod opr. št. Dn 9223/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pogodbe o združevanju sredstev za pridobitev stanovanja z dne
21. 5. 1986, št. BS 111/2-196/86, sklenjene
med Stanovanjsko zadrugo SCT, Titova 38,
Ljubljana in Car Pajo ter Car Marjeto, oba
Smoletova 9, Ljubljana, za stanovanje št. 7 v
mansardi v izmeri 81,45 m2, s shrambo št. 7
na podstrehi v izmeri 5,70 m2, v skupni izmeri
87,15 m2, na naslovu Polanškova ul. 18, na
parc. št. 244/12, vpisani v podvl. št. 2344/7,
k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 12664/2003
Os-20631/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jožefe Centa, Reška
ulica 35, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 8 v 2.
nadstropju, Reška ulica 35, v izmeri 55,30 m2,
s kletno shrambo št. 8, v izmeri 2,57 m2, v
skupni izmeri 57,87 m2, vpisani v podvložku št. 4006/22, k.o. Vič, ident. št. 23.E, dne
19. 3. 2007, pod opr. št. Dn 12664/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pogodbe št.
307/74-02/05, o prodaji in nakupu stanovanj,
grajenih za trg z dne 9. 7. 1974, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska c. 13 in Jožetom Mlakarjem, Vrtača 7, Ljubljana, za stanovanje št.
8 v 2. nadstropju, Reška ulica 35, v izmeri
55,30 m2, s kletno shrambo št. 8, v izmeri
2,57 m2, v skupni izmeri 57,87 m2, vpisani v
podvložku št. 4006/22, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 10410/2003
Os-20632/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bojane Zupančič, Cesarjeva 22, Novo mesto,
ki jo zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, stanovanju št. 306/III v izmeri
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43,89 m2, Smrtnikova 4, z identifikacijsko
številko 1738-2245-79, predlagano v podvl.
št. 3048/1, k.o. Dravlje, dne 19. 3. 2007, pod
opr. št. Dn 10410/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine kupoprodajne pogodbe št. 2/92-II V.D.
z dne 27. 1. 1992, sklenjene med Iskro Elektrooptika, Ljubljana d.d., Ljubljana in Grandovec Glavan Silvo, za stanovanje št. 306/III
v izmeri 43,89 m2, Smrtnikova 4, z identifikacijsko številko 1738-2245-79, predlagano
v podvl. št. 3048/1, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 11646/2003
Os-20633/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mojce Jerman, Škapinova ulica 3, Celje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine pri nepremičnini, stanovanju št. 604 v
6. nadstropju, v izmeri 29,09 m2 in shrambo
št. 604 v kleti, v izmeri 2,31 m2, na naslovu
Smrtnikova 3, v skupni izmeri 31,40 m2, vpisani v podvl. št. 2876/44, k.o. Dravlje, dne
19. 3. 2007, pod opr. št. Dn 11646/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 31. 10.
1991, sklenjene med GIP Ingrad Celje, Lava
7, Celje in Jožo Štimnikar, Smrtnikova 3,
Ljubljana, za stanovanje št. 604 v 6. nadstropju, v izmeri 29,09 m2 in shrambo št. 604
v kleti, v izmeri 2,31 m2, na naslovu Smrtnikova 3, v skupni izmeri 31,40 m2, vpisani v
podvl. št. 2876/44, k.o. Dravlje,
– aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi, sklenjeni dne 31. 10. 1991, z dne 9. 12.
1994, za stanovanje št. 604 v 6. nadstropju,
Smrtnikova 3,
– pogodbe o prodaji stanovanja z dne
2. 8. 1995, sklenjene med Ireno Menart, Jadranska 2, Ljubljana in Bogomirjem Erženom, Obala 116, Lucija, za stanovanje št.
604 v 6. nadstropju, Smrtnikova 3,
– pogodbe o uskladitvi zemljiško
knjižnega stanja z dejanskim z dne 6. 2.
2003, sklenjene med Mestno občino Ljubljana in Bogomirjem Erženom, Senčna pot 69,
Portorož, za stanovanje št. 604 v 6. nadstropju, Smrtnikova 3.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 12193/2003
Os-20634/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Josipa Knapiča, Na
Jami 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, dvosobnem stanovanju
št. 42, Na Jami 9, v 6. nadstropju, v izmeri
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54,62 m2 s shrambo št. 42 v kleti, v izmeri
1,62 m2, v skupni izmeri 56,24 m2, vpisani v
podvl. št. 2146/41, k.o. Spodnja Šiška, dne
19. 3. 2007, pod opr. št. Dn 12193/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe o prodaji stanovanja
iz leta 1964, sklenjene med Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš, Občine Ljubljana
Šiška in Zavodom za organizacijo in revizijo poslovanja, Parmova 33, Ljubljana, za
dvosobno stanovanje št. 42, Na Jami 9, v
6. nadstropju, v izmeri 54,62, s shrambo št.
42 v kleti, v izmeri 1,62 m2, v skupni izmeri
56,24 m2, vpisani v podvl. št. 2146/41, k.o.
Spodnja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe št. R21/66 z
dne 15. 10. 1966, sklenjene med Zavodom
za organizacijo in revizijo poslovanja in Vrhovec Andrejem, Na Jami 9, Ljubljana, za
stanovanje št. 42, Na Jami 9,
– kupne pogodbe z dne 19. 10. 1974
sklenjene med Andrejem Vrhovcem in Slavico Šumi, Leo Schlesak Gasse 4, Wien, za
stanovanje št. 42, Na Jami 9,
– darilne pogodbe z dne 7. 4. 1983, sklenjene med Slavico Frideriko Šumi in Matjažem Erženom, Na Jami 9, Ljubljana, za
stanovanje št. 42, Na Jami 9.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007

zadevi predlagateljice Šarike Füršt, Kumrovška ulica 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, garaži št.
31, v garažnem objektu ob Kumrovški ulici,
stoječem na parc. št. 49/7, k.o. Brinje I, v
izmeri 11,76 m2, z identifikacijsko številko
1736-62-31, vpisani v podvl. št. 1627/31,
k.o. Brinje I dne 15. 3. 2007, pod opr. št. Dn
1158/2007, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 41/74, o prodaji in nakupu garaže z dne 28. 2. 1974, sklenjene
med Gradbenim podjetjem Obnova, Titova
39 in mgr. Goličnim Francem, Privoz 11a,
Ljubljana, za garažo št. 31 v kleti garažne
hiše Triplex, ki se je gradila v soseski BS7,
v garažnem objektu ob Kumrovški ulici,
stoječem na parc. št. 49/7, k.o. Brinje I, v
izmeri 11,76 m2, z identifikacijsko številko
1736-62-31, vpisano v podvl. št. 1627/31,
k.o. Brinje I,
– darilne pogodbe z dne 31. 3. 1988,
sklenjene med Doličnimk Francem, Kumrovška ulica 11/3 in Goličnik Dragom, Vrbanska cesta 37, Maribor, za garažo št. 31, v
izmeri 11,76 m2, z identifikacijsko številko
1736-62-31, vpisano v podvl. št. 1627/31,
k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007

Dn 9244/2003
Os-20635/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Gordane Leben,
Klanska 9, Medvode, ki jo zastopa Percom,
Jezerska c. 41, Kranj, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju
št. 1 v pritličju, Klanska ulica 9, v izmeri
73,07 m2, z ident. št. 1.E in kletni prostor št.
1 v kleti, v izmeri 11,59 m2, z ident. št. 2.E,
vpisani v podvložku št. 918/1, k.o. Medvode,
dne 19. 3. 2007, pod opr. št. Dn 9244/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 2. 6. 1992,
sklenjene med Steiner Marto, Klanska ulica
9, Medvode in Lebar Antonom, Palmejeva
18, Ljubljana, za stanovanje št. 1 v pritličju,
Klanska ulica 9, v izmeri 73,07 m2, z ident.
št. 1.E in kletni prostor št. 1 v kleti v izmeri
11,59 m2, z ident. št. 2.E, vpisani v podvložku št. 918/1, k.o. Medvode,
– prodajne pogodbe, sklenjene med Lebar Antonom in Šimunič Ljiljano, za stanovanje št. 1 v pritličju, Klanska ulica 9.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007

Dn 1170/2007
Os-20638/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja
Vuge, Ulica Franca Baliča 26, Šempeter pri
Gorici, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, garaži št. 2, v garažnem objektu
ob Kumrovški ulici, stoječem na parc. št.
49/7, k.o. Brinje I, v izmeri 11,76 m2, z identifikacijsko številko 1736-62-2, vpisani v podvl. št. 1627/2, k.o. Brinje I dne 15. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 1170/2007, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pogodbe št. 235/76, o prodaji
in nakupu garaže z dne 29. 3. 1976, sklenjene med Gradbenim podjetjem Obnova,
Titova 39, Ljubljana in Kreč Marcelo, Nade
Ovčakove 14, Ljubljana, za garažo št. 2, v
kleti garažne hiše Triplex, ki se je gradila
v soseki BS7, v garažnem objektu ob Kumrovški ulici, stoječem na parc. št. 49/7,
k.o. Brinje I, v izmeri 11,76 m2, z identifikacijsko številko 1736-62-2, vpisani v podvl. št.
1627/2, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007

Dn 1158/2007
Os-20636/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni

Dn 1167/2007
Os-20639/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
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zadevi predlagateljice Maje Gerden, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, garaži št.
49, v garažnem objektu ob Kumrovški ulici,
stoječem na parc. št. 49/7, k.o. Brinje I, v
izmeri 11,76 m2, z identifikacijsko številko
1736-62-49, vpisani v podvl. št. 1627/49,
k.o. Brinje I, dne 15. 3. 2007, pod opr. št.
Dn 1160/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pogodbe št. 309/74, o prodaji in nakupu garaže z dne 26. 6. 1974, sklenjene med Gradbenim podjetjem Obnova, Titova 39 in Božič
Alojzem, Glavarjeva 10, Ljubljana, za garažo
št. 49, v nadstropju garažne hiše Triplex, ki
se je gradila v soseki BS7, v garažnem objektu ob Kumrovški ulici, stoječem na parc. št.
49/7, k.o. Brinje I, v izmeri 11,76 m2, z identifikacijsko številko 1736-62-49, vpisani v podvl.
št. 1627/49, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 1823/2002
Os-20640/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja
Vuge, Ulica Franca Baliča 26, Šempeter pri
Gorici, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, garaži št. 2, v garažnem objektu
ob Kumrovški ulici, stoječem na parc. št.
49/7, k.o. Brinje I, v izmeri 11,76 m2, z identifikacijsko številko 1736-62-2, vpisani v podvl. št. 1627/2, k.o. Brinje I, dne 15. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 1170/2007, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pogodbe št. 235/76, o prodaji
in nakupu garaže z dne 29. 3. 1976, sklenjene med Gradbenim podjetjem Obnova,
Titova 39, Ljubljana in Kreč Marcelo, Nade
Ovčakove 14, Ljubljana, za garažo št. 2, v
kleti garažne hiše Triplex, ki se je gradila
v soseki BS7, v garažnem objektu ob Kumrovški ulici, stoječem na parc. št. 49/7,
k.o. Brinje I, v izmeri 11,76 m2, z identifikacijsko številko 1736-62-2, vpisano v podvl.
št. 162/2, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 2726/2002
Os-20641/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ljudmile Sinkovič,
Oljčna pot 10, Piran, ki jo zastopa Otium
d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljikoknjižne listine, pri nepremičnini,
stanovanju št. 27 v 2. nadstropju, v izmeri
33,59 m2, Polje c. VI/16, z balkonom v izmeri 4,09 m2 in s kletjo št. 27, v kletni etaži v

izmeri 2,27 m2, vpisani v podvl. št. 1933/27,
k.o. Slape, dne 2. 4. 2007, pod opr. št. Dn
2726/2002, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pogodbe št. 1893 z dne 14. 3. 1975, sklenjene
med Gradbeno industrijskim podjetjem Obnova, Titova 39, Ljubljana in Zupanc Tilko,
za stanovanje št. 27, v 2. nadstropju, v izmeri 33,59 m2, Polje c. VI/16, z balkonom
v izmeri 4,09 m2 in s kletjo št. 27 v kletni
etaži, v izmeri 2,27 m2, vpisana v podvl. št.
1933/27, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 3958/2002
Os-20642/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Stanislava Šemrova,
Šišenska 2, Ljubljana in Matjaža Šemrova,
Kunaverjeva 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju
št. 56 v 9. nadstropju, Šišenska cesta 2,
v izmeri 63,45 m2, z identifikacijsko številko 1739-6004-113 in klet v izmeri 5,55 m2,
z identifikacijsko številko 1739-6004-114,
predlagani v podvl. št. 4463/1, k.o. Zgornja Šiška, dne 2. 4. 2007, pod opr. št.
Dn 3958/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pogodbe iz leta 1966, sklenjene med Občino Ljubljana Šiška in Gradbenim podjetjem
Tehnika, Vošnjakova 8, Ljubljana, za stanovanje št. 56, v 9. nadstropju, Šišenska cesta
2, v izmeri 63,45 m2, z identifikacijsko številko 1739-6004-113 in klet v izmeri 5,55 m2,
z identifikacijsko številko 1739-6004-114,
predlagani v podvl. št. 4463/1, k.o. Zgornja
Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 7020/2003
Os-20643/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vide
Stegovec, Merčnikova 1A, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnik Mihael Senica, Tavčarjeva 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 19
v 3. nadstropju, z identifikacijsko številko
19.E, v izmeri 34,40 m2, balkonom v izmeri
5,60 m2, s kletnim prostorom št. 19 v kleti, v
izmeri 3,40 m2, v skupni izmeri 43,40 m2, na
naslovu Merčnikova 1A, Ljubljana vpisani v
podvl. št. 4018/13, k.o. Vič, dne 27. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 7020/2003, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine kupoprodajne pogodbe št.
233/64 z dne 8. 9. 1964, sklenjene med
Stanovanjskim skladom ObLO Ljubljana Vič
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Rudnik in Stegovec Vido, za stanovanje št.
19 v 3. nadstropju, z identifikacijsko številko
19.E, v izmeri 34,40 m2, balkonom v izmeri
5,60 m2, s kletnim prostorom št. 19 v kleti, v
izmeri 3,40 m2, v skupni izmeri 43,40 m2, na
naslovu Merčnikova 1A, Ljubljana, vpisani v
podvl. št. 4018/13, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 6897/2003
Os-20644/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Nevenke Stritar, Topniška 45, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 112
v 16. nadstropju, Topniška 45, z identifikacijsko številko 2636-7735-47, v izmeri
59,11 m2 in shrambo z identifikacijsko številko 2636-7735-48, v izmeri 3,13 m2, vpisani v podvl. št. 2506/112, k.o. Bežigrad, dne
27. 3. 2007, pod opr. št. Dn 6897/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pogodbe o nakupu
in prodaji stanovanja, grajenega za tržišče
št. 339/71-02/5 z dne 6. 9. 1971, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje in
Bizjak Dragotom in Vero, za stanovanje št.
112, v 16. nadstropju, Topniška 45, z identifikacijsko številko 2636-7735-47, v izmeri
59,11 m2 in shrambo z identifikacijsko številko 2636-7735-48, v izmeri 3,13 m2, vpisani v
podvl. št. 2506/112, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 12803/2003
Os-20645/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Monike Žavrlan
Pulko, Na Lazah 60a, Brezovica, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
parc. št. 718/1 travnik 610 m2 in parc. št.
717/2 pot 134 m2, obe vpisani v vložku št.
49642, k.o. Brezovica, ident. št. 23.E, dne
19. 3. 2007, pod opr. št. Dn 12803/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pogodbe o prodaji nepremičnine, sklenjene v obliki notarskega zapisa notarke Nade Kumar, opr. št.
SV-1070/2001 z dne 25. 4. 2001, sklenjene
med Terezijo Rotar in Promit Benz d.o.o.,
za parc. št. 718/1 travnik 610 m2 in parc. št.
717/2 pot 134 m2, obe vpisani v vložku št.
49642, k.o. Brezovica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 4693/2002
Os-20646/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Sandre Petan, Tbilisijska ulica 38, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju
št. 2 v pritličju, v izmeri 68,55 m2, Tbilisijska
38, z identifikacijsko številko 1723-5489-3
in shramba v kleti, v izmeri 2,94 m2, z identifikacijsko številko 1723-5489-4, vpisani v
podvl. št. 4225/2, k.o. Vič, dne 2. 4. 2007,
pod opr. št. Dn 4693/2002, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. 269/73-02/5, o
prodaji in nakupu stanovanja, grajenega za
trg z dne 21. 8. 1973, sklenjene med prodajalcem SGP Grosuplje in kupcem Sever
Alojzem, za stanovanje št. 2, v pritličju, v
izmeri 68,55 m2, Tbilisijska 38, z identifikacijsko številko 1723-5489-3 in shrambo
v kleti, v izmeri 2,94 m2, z identifikacijsko
številko 1723-5489-4, vpisani v podvl. št.
4225/2, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 32535/2004
Os-20743/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Davida Brezigarja, Ulica za spomenikom 6, Solkan, ki ga zastopa
Otium d.o.o., Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
vpisano v vložno št. 1899/1, k.o. Ježica, dne
31. 5. 2007, pod opr. št. Dn 32535/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. L-1005 BV z dne
21. 3. 1975, sklenjene med Splošnim Gradbenim podjetjem Stavbenik Koper, kot prodajalcem in Abrahamsberg Nikolajem in
Vando, kot kupcema, za dvosobno stanovanje št. 12, tip A, v izmeri 66,55 m2, v lameli 9,
na naslovu Mucherjeva ulica 9 v Ljubljani,
– predkupne pogodbe z dne 12. 11.
1982, sklenjene med Vando in Nikolajem
Abrahamsberg, kot prodajalcema in Davidom Brezigar ml. ter sinovoma Dejanom in
Jankom kot kupci, za dvosobno stanovanje z bivalno kuhinjo v izmeri 69,55 m2, v
drugem nadstropju na naslovu Mucherjeva
ulica 9, v Ljubljani,
– pogodbe o nakupu in prodaji stanovanja z dne 24. 1. 1983, sklenjene med Vando
in Nikolajem Abrahamsberg, kot prodajalcema in Davidom Brezigar ml. ter sinovoma
Dejanom in Jankom kot kupci, za dvosobno stanovanje z bivalno kuhinjo v izmeri
69,55 m2, v drugem nadstropju na naslovu
Mucherjeva ulica 9, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2007
Dn 27903/2006
Os-20878/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matije Goričanec, Cesta v Zajčjo dobravo 18c,
Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje z identifikacijsko številko 121.E, vpisano v podvložno št.
1994/121, k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne
28. 5. 2007, pod opr. št. Dn 27903/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine kupne pogodbe št.
4177-2/65-OD z dne 15. 9. 1965, sklenjene
med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš
Občine Ljubljana-Šiška, Ljubljana, Celovška
cesta 87, zastopnik: direktor Miroslav Pleša,
kot prodajalcem in Astra, Ljubljana, Bežigrad
6, ki ga zastopa direktor Lojze Šavoren, kot
kupcem, za nakup garsonjere, na stopnišču
4, v objektu PŠ-II-Podgora, v skupni neto
površini 12,97 m2 (sedaj vpisano v vložku
št. 1994/121, k.o. Šentvid nad Ljubljano, z
identifikacijsko številko 121.E).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2007
Dn 25846/2006
Os-20879/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marije Gantar, Zaloška cesta 92c, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
z identifikatorjem 39.E, vpisano v podvl. št.
1637/39, k.o. Moste, dne 28. 5. 2007, pod
opr. št. Dn 25846/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine kupoprodajne pogodbe z dne 8. 6.
1970, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad-Moste, Ljubljana, Topniška 5,
ki ga zastopa Jože Černogelj kot prodajalcem in Pance dr. Teklo, Ljubljana, Gorkičeva 18 kot kupcem, za nakup nepremičnine
39.E, v 1. etaži garažnega objekta A, ob
Kajuhovi cesti, stoječega na zemljišču parc.
št. 1325 in vpisana pri podvložku 1637/39
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2007
Dn 647/2007
Os-20880/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Desanke Drolc, Zma-

ge 7, Zagorje, ki jo zastopa Otium d.o.o.,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje z identifikatorjem 150.E, vpisano v vložno št. 1994/150, k.o. Šentvid nad
Ljubljano, dne 29. 5. 2007, pod opr. št. Dn
647/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine kupne pogodbe št. 4403/65-OD z dne 28. 8.
1965, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Občine Ljubljana-Šiška,
Celovška cesta 87, zastopnik Miroslav Pleša kot prodajalec, in med Amalijo Krašovec,
Vižmarje 123 kot kupec, za garsonjero v stanovanjskem bloku PŠ II Podgora, v I. nadstropju, 1. stopnišče, severovzhod, v skupni
neto površini 12,97 m2 (sedaj vpisano pri
vložku 1994/150, k.o. Šentvid nad Ljubljano,
z identifikacijsko številko 150.E).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2007
Dn 5757/2005
Os-20881/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Božovič Maruše, Ulica bratov Učakar 112, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z identifikatorjem 5.E, vpisanem v podvložku št. 4146/5, v k.o. Zgornja Šiška, dne 29. 5. 2007, pod opr. št.
Dn 5757/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Meglič Marjano, roj. Habicht, Ulica bratov
Učakar 112, kot prodajalko in Božovič Marušo, Ulica bratov Učakar 66, Ljubljana, kot
kupovalko, in sicer za dvosobno stanovanje št. 5, v pritličju, na vzhodni strani, v stopnišču H-5, stanovanjskega bloka H-5-6, ki
stoji na zemljišču na parc. št. 2219/8, k.o.
Zgornja Šiška, v soseski ŠS-9, Koseze, s
hišno št. Ulica bratov Učakar 112, v izmeri
54,63 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2007
Dn 27484/2004
Os-20882/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lore
Korbar Oblak, Cesta 24. junija 76, Lubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 25.E, vpisano v
podvložek št. 2492/25, v k.o. Črnuče, dne
29. 5. 2007, pod opr. št. Dn 27484/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 3197/92 z dne 28. 10. 1992, skle-
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njene med Mestom Ljubljana in kupovalko
Đokić Zorko, Cesta 24. junija 76, Ljubljana,
– dodatka št. 01/92-SG h kupoprodajni
pogodbi o prodaji stanovanja št. 3197/92 z
dne 28. 1. 1992, sklenjenega med Mestom
Ljubljana in kupovalko Đokić Zorko,
– menjalne pogodbe z dne 18. 12. 1992,
sklenjene med Zorko Đokić, Cesta 24. junija
76, Ljubljana in Jeleno Gril in Markom Kovačevićem, oba Djakovičeva 19, Ljubljana,
– darilne pogodbe z dne 7. 1. 1993, sklenjene med Jeleno Gril, Djakovičeva 19, Ljubljana in Markom Kovačevićem, Djakovičeva 19, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2007

v vložno št. 4361/7, k.o. Zgornja Šiška, z
identifikacijsko št. 7.E);
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 1.
1982, sklenjene med Kolman Alojzem in
Kolman Vido kot prodajalcema ter kupcem
Klemenčič Stanetom kot kupcem za enoinpolsobno stanovanje, na Rašiški ulici 11
v Ljubljani, v izmeri 39,54 m2 čiste stanovanjske površine, ki ima št. 19 in leži v pritličju, na vzhodi strani objekta I-2, ki stoji na
zemljišču parcele št. 323/21, k.o. Spodnja
Šiška, Soseske S-6 (sedaj vpisano v vložno
št. 4361/7, k.o. Zgornja Šiška, z identifikacijsko št. 7.E).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2007

Dn 1631/2005
Os-20884/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Asima Nadarevića, Tržaška cesta 115, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje, z identifikacijsko
številko 104.E, vpisano v podvložno številko 3916/17, k.o. Vič, dne 30. 5. 2007, pod
opr. št. Dn 1631/2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1230/91 z dne 13. 1. 1992 sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni trg
1 kot prodajalcem in Vesno Lužar, EMŠO
1805958505142 kot kupcem za stanovanje št. 4, v 1. nadstropju (sedaj vpisano
v podvložku številka 3916/17, k.o. Vič, z
identifikacijsko številko 104.E).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2007

Dn 767/2005
Os-20886/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Dragice Intihar, Tbilisijska ulica 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
z identifikacijsko številko 106.E, vpisano v
podvložno številko 3917/21, k.o. Vič, dne
28. 5. 2007, pod opr. št. Dn 767/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 2088/92
z dne 11. 3. 1992, sklenjene med Mestom
Ljubljana kot prodajalcem in Ireno Tomažič,
takrat Tbilisijska 4, Ljubljana, kot kupovalko,
za nakup stanovanja št. 6, v 2. nadstropju
v stanovanjski hiši z naslovom Tbilisijska
4 v Ljubljani (sedaj vpisano v podvložku
št. 3917/21, k.o. Vič, z identifikacijsko št.
106.E).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2007

Dn 9239/2007
Os-20885/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Kavčič, Rašiška 11, Ljubljana, ki jo zastopa notarka Sonja Puppis, Zaloška 54,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje z identifikatorjem 7.E, vpisanem
v vložno št. 4361/7, k.o. Zgornja Šiška, dne
28. 5. 2007, pod opr. št. Dn 9239/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe z dne 11. 7. 1975,
sklenjene med Šižgorič Darinko kot prodajalko in Kolman Alojzem ter Kolman Vido kot
kupcema, za enoinpolsobno stanovanje na
Rašiški ulici 11 v Ljubljani, v izmeri 39,54 m2
čiste stanovanjske površine, ki ima št. 19 in
leži v pritličju, na vzhodni strani objekta I-2,
ki stoji na zemljišču parcele št. 323/21, k.o.
Spodnja Šiška, Soseske S-6 (sedaj vpisano

Dn 3527/2004
Os-21166/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Širec
Mirana, Moškričeva ulica 46, Ljubljana, ki
ga zastopa odv. družba Kotlušek & Pavčič
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 1732-0407-035,
vpisani v vl. št. 1276/1, k.o. Štepanja vas,
dne 18. 6. 2007, pod opr. št. Dn 3527/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine kupoprodajne
pogodbe, sklenjene med Stanovanjskim
skladom ObS Ljubljana Moste Polje in Saturnus tovarna industrijsko predelovalne
embalaže Ljubljana, Ob železnici 16, za tri
sobe v 5. nadstropju, v objektu B IV Moškričeva, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2007
Dn 30732/2004
Os-21168/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Spasić Jovana, Rjava cesta 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1772-1144-063 in z ident. št.
1772-1144-064, vpisani v vl. št. 2016/1,
k.o. Slape, dne 19. 4. 2007, pod opr. št.
Dn 30732/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pogodbe o priznanju solastninskega deleža
z dne 20. 1. 1988, sklenjene med Zupančič
Alojzem in Zupančič Mihaelo, oba Rjava cesta 2/b, Ljubljana, za stanovanje št. 25 v 2.
nadstropju v stan bloku E2, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2007
Dn 23552/2002
Os-21169/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Sklepič Slavka, Pot
v mejah 16, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Vlasta Čulap iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri parc. št. 314/3, 314/4,
314/5, 314/6, 314/7, 314/9, vpisanih v vl.
št. 151, k.o. Kašelj, in pri parc. št. 2461/7
in 2461/6, k.o. Kašelj, dne 15. 6. 2007, pod
opr. št. Dn 30732/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine kupoprodajne pogodbe z dne 10. 5.
1996, sklenjene med Berčič Francem, Zaloška c. 212, Ljubljana ter Sklepič Slavkom
in Sklepič Suzano, oba Kriva pot 18, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2007
Dn 28386/2004
Os-21170/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Nuhanović Vesne,
Zaloška cesta 78/a, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 1730-1529-008, vpisani v vl. št.
1674/1, k.o. Moste, dne 17. 5. 2007, pod
opr. št. Dn 28386/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine kupoprodajne pogodbe št. III/f-91/1-67
z dne 11. 2. 1967, sklenjene med SGP Zidar
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Kočevje in Arnavtovič Marijo, Podgorica 50,
Dol pri Ljubljani, za garsonjero št. 13, ob
Zaloški cesti.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2007
Dn 17251/2006
Os-21743/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana Kumerja, Razvanjska c. 30, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini - stanovanju št. 1, podvl. št. 945/2, k.o.
Spodnje Radvanje, pod Dn št. 17251/2006,
dne 28. 6. 2007 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine prodajne pogodbe z dne 15. 12. 1992,
o prodaji dvosobnega stanovanja št. 01, v
pritličju stanovanjskega objekta v Mariboru,
Knafelčeva 20, parc. št. 741, vl. št. 945, k.o.
Spodnje Radvanje, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona med Mariborsko livarno Maribor d.o.o. kot prodajalko in
Kristino Kumer, Knafelčeva 20, Maribor kot
kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 7. 2007
Dn 2513/2004
Os-22222/07
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 2513/2004, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 30. 7. 2007
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje
št. 7 v III. nadstropju, v izmeri 65,17 m2,
ki stoji na parc. št. 114/1 in vl. št. 175, k.o.
Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja Ov
I 984/93 z dne 15. 9. 1993, sklenjene med
prodajalcem Tovunac Ivanom, Ljubljanska
9, Postojna in kupcem Bubnič Zoranom, Volaričeva ulica 42, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Kukavica
Hamza, Ljubljanska 4, Postojna.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 30. 7. 2007
Dn 2000/2006
Os-22223/07
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 2000/2006, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 30. 7. 2007
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje v
stanovanjski hiši, ki stoji na parc. št. 1206/11
in vl. št. 329, k.o. Petelinje.
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Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
II/BM-HF-120/93 z dne 25. 8. 1993, sklenjene med prodajalcem Javor Koncren d.o.o.
Pivka in kupovalko Keš Dragico, Vilharjeva
21, Pivka.
Vknjižba se zahteva v korist Jemec Vinka, Spodnji trg 5, Škofja Loka.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 30. 7. 2007
Dn 1598/2007
Os-20098/07
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Radovljici se je na predlog predlagateljice
Mrak Petre, Pod rebrom 13, Bohinjska Bistrica, ki jo zastopa odvetnik Janez Poljšak
z Jesenic, pri nepremičninah parc. št. 193/1
in 193/3, vpisanih pri vl. št. 814 k.o. Bohinjska Bistrica, s sklepom Dn št. 1598/2007 z
dne 26. 6. 2007, začel postopek za izbris
stare hipoteke, na podlagi izpiska iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Kopru in
pogodbe aneksa k njej z dne 17. 5. 1982,
med Koopexport Zagreb, TOZD Sežana,
Sežana, kot kupcem in Kovinsko-lesno galanterijo Mrak Ladislav, Bohinjska Bistrica,
Triglavska 36, kot kupcem, zaradi vknjižbe
izbrisa stare hipoteke za terjatev RO Koopexport Zagreb, TOZD Sežana, v znesku
5.000.000 YUD, vpisane pod Dn št. 505/83
in izbrisa prepovedi odsvojitve, vpisane pod
Dn št. 505/83.
Hipotekarnega oziroma zastavnega upnika se poziva, da v primeru, če izbrisu stare
hipoteke in izbrisu prepovedi odsvojitve, ki
sta predmet postopka nasprotuje, v 3 mesecih od objave oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke in prepovedi odsvojitve.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 26. 6. 2007
Dn 571/2007
Os-21618/07
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Radovljici se je na predlog predlagateljice
Blatnik Ivanke, Posavec 118, Podnart, pri nepremičninah parc. št. 303/1, 304, 305, 311/1,
313, 314, 353, 354, 355, 356/1, 356/2, 366/1,
366/2, 367, 369/1, 369/2, 372/1, 372/2, 278,
379/2, 380/1, 380/2, 388, 389/1, 389/2, 408/1,
408/2, 408/3, 408/4, 409, 421/1, 421/2, 422,
423, 424, 461, 462, 498, 499, 656, 676/1,
676/2, 707, 708, 742, 743 in 785, vpisanih
pri vl. št. 180, k.o. Ljubno, s sklepom Dn št.
571/2007 z dne 13. 7. 2007, začel postopek
za izbris stare hipoteke, na podlagi predloga predlagateljice z dne 15. 2. 2007, zaradi
vknjižbe izbrisa realnega bremena, vpisanega pod Dn št. 299/33.
Osebo, v katere korist je vknjiženo realno
breme se poziva, da v primeru, če izbrisu realnega bremena, ki je predmet postopka nasprotuje, v 3 mesecih od objave oklica vloži
ugovor proti izbrisu realnega bremena.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 13. 7. 2007
Dn 1586/05
Os-15111/07
Okrajno sodišče v Sežani na predlog Dunje Mislej in Iztoka Misleja oba Ivana Turšiča
7, Sežana, ki ju zastopa upravnik Bačkonja
Radovan s.p., Postojna in odv. Gorazd Gabrič iz Sežane, oklicuje začetek postopka

vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer
kupoprodajne pogodbe o prodaji dvosobnega stanovanja v II. nadstropju, ki se nahaja
v večstanovanjski hiši, katera stoji na parc.
št. 4212/204, k.o. Sežana. Ta kupoprodajna
pogodba je bila sklenjena dne 18. 8. 1993, s
številko 1892/1-06/93, in sicer med prodajalcem Slovenske železnice Ljubljana ter Ivanom Vidmarjem iz Sežane, kot kupcem. Dne
19. 9. 1997 pa je bil med istimi pogodbenimi
strankami sklenjen še aneks št. 1. Ta kupoprodajna pogodba je bila izstavljena v korist
kupca Ivana Vidmarja, kateri je na podlagi te
pogodbe pridobil pravico vpisa svoje lastninske pravice v zemljiško knjigo.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe, sklenjene dne 18. 8. 1993 in aneksa z dne 19. 9. 1997 oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 5. 2007
Dn 1741/2007
Os-21623/07
Okrajno sodišče v Škofji Loki je v zemljiško
knjižni zadevi opr. št. Dn 1741/2007, začeti na predlog predlagateljice Nede Milos,
Plešičeva ulica 37, Ljubljana, ki jo zastopa
notarka Marjana Tičar Bešter iz Škofje Loke,
s sklepom z dne 11. 7. 2007 odločilo, da
se začenja postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino 3.E, garsonjero št. 3 v 2. etaži, s shrambo št. 3 v
1. etaži, Frankovo naselje 45, 4220 Škofja
Loka, stanovanjska raba v izmeri 32,44 m2,
vpisani v vl. št. 1255/3, k.o. Suha, za na
podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne
23. 12. 1992, sklenjene med Limos, Loška
industrija mesno predelovalne opreme in
strojev, Kidričeva c. 51, Škofja Loka, ki jo
zastopa direktor Janez Sušnik, kot prodajalec in Dejan Janjetovič, roj. 12. 11. 1984,
Frankovo naselje 45, Škofja Loka, EMŠO
1211984500399, ki ga zastopa mati Milanka
Janjetovič, kot kupec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Nede Milos, roj. 30. 1. 1977, EMŠO
3001977505213, Plešičeva ulica 37, Ljubljana.
Pozivajo se imetniki pravic, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, navedene v tem
oklicu in o pogojih za vknjižbo lastninske
pravice v korist Nede Milos, Plešičeva ul.
37, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 11. 7. 2007

Amortizacije
N 752/2006
Os-13450/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na
predlog predlagajoče stranke Antona Megliča, stan. Pivola 25/c, Hoče, teče postopek za razveljavitev 5 delnic v apoenih od
I-A-39096 do I-A-39100, KRS Tabor d.d.,
Kardeljeva c. 49, Maribor in 5 delnic v apoenih od I-A-39101 do I-A-39105, Kabelsko
razdelilnega sistema Tabor d.d., Kardeljeva
c. 49, Maribor.
Sodišče določa 60 dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
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upravičenci iz listine in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev.
Sodišče poziva, da naj v istem roku listina (delnice) predložijo sodišču.
Če listina v navedenem roku sodišču ne
bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 4. 2007
N 758/2006
Os-14656/07
Na predlog predlagatelja Branka Repnika, stan. Goriška 9, 2000 Maribor, bodo
razveljavljene delnice na ime predlagateljice pri KRS Tabor d.d., Maribor, št. I-A-9244
- I-A-9246, št. glasov 3, po potrdilu KRS,
če jih v 90 dneh od te objave nihče ne pokaže sodišču ali ne ugovarja zoper njeno
razveljavite.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 5. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih

znanega bivališča po neznano kje in kdaj
umrlemu Hudorovac Ignacu, nazadnje bivajočemu na naslovu Kanižarica 3, Črnomelj,
nato pa neznano kje, vse do takrat, dokler
le-ta ali njihov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 22. 6. 2007
P 3979/2006
Os-20416/07
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Barbari Žužek Javornik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Emila Zormana, Ulica
Josipa Ogrinca 2, Kamnik, ki ga zastopajo
Ivo Kekec, Maks Mihelčič in Brigita Markovič,
odvetniki v Kamniku, proti toženi stranki 1.
Danetu Beliču, neznanega prebivališča, 2.
Gradbenemu podjetju Grosuplje d.d., Vevška
cesta 52, Ljubljana-Polje, ki ga zastopa Darja Erceg, odvetnica v Ljubljani, 3. Privredno
društvo za proizvodnjo čokolade, bombona i
peciva Pionir, d.o.o., Požeška 65/b, Beograd
in 4. Akcionarsko društvo Aurometal Subotica, Segedinski put 90, Subotica, Srbija, zaradi vpisa lastninske pravice, vrednost spora
29.210,48 EUR dne 3. 7. 2007 sklenilo:
prvemu tožencu Danetu Beliču se postavi za začasno zastopnico, odvetnico Nevenko Pleterski, Šmartinska cesta 10, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2007

P 34/2007
Os-20134/07
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Ivana Novosela iz
Prilozja 11, Gradac, ki ga zastopa pooblaščenec Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju,
proti toženi stranki neznanim dedičem neznanega bivališča po pokojnem Blažu Novoselu iz Reštova 28, Kamanje, Republika
Hrvaška, zaradi ugotovitve lastninske pravice in izstavitve zemljiškoknjižne listine, pcto
500 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 4. 6. 2007 postavlja začasnega zastopnika neznanim in neznano
kje živečim dedičem pok. Blaža Novosela,
nazadnje bivajočem na naslovu Reštovo 28,
Kamanje, Republika Hrvaška.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja, Kolodvorska 26.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane in neznano kje
živeče dediče pok. Blaža Novosela, nazadnje bivajočem na naslovu Reštovo 28, Kamanje, Republika Hrvaška, vse do takrat,
dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 4. 6. 2007

I 14668/2002
Os-21664/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, zoper dolžnika (Cvjetičanin) Matjaž Tanjo, Glavarjeva 20, Ljubljana (Milan) Cvjetičanin Miša, Velebitska
30, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Klun Žiga,
interno, Ljubljana, zaradi izterjave 2.733,56
EUR s pp sklenilo:
dolžnici Matjaž Tanji (Cvjetičanin) se na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Anka Kenda Oražem, Slovenska cesta
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2007

P 59/2007
Os-20135/07
Okrajno sodišče v Črnomlju je po sodniku
Jožetu Petrovičiču v pravdni zadevi tožeče
stranke Begrad d.d., gradbeništvo, trgovina,
inženiring, Kočevarjeva 4, Novo mesto, ki jo
zastopa direktor Franc Panjan, proti toženi
stranki Hudorovac Ignacu iz Kanižarice 3,
pošta Črnomelj, sedaj neznanega bivališča,
zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve z.k. listine pcto 500,00 EUR, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne
22. 6. 2007 postavilo začasnega zastponika
neznanim dedičem neznanega bivališča po
neznano kje in kdaj umrlemu Hudorovac
Ignacu, nazadnje stanujočemu na naslovu
Kanižarica 3, Črnomelj.
Začasni zastopnik je Vardjan Jože, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče ne-

I 00160/2007
Os-21659/07
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., PE Koper, proti dolžnici Vidi
Zudič iz Pirana, Budičinova ulica 6, zaradi
izterjave 121,19 EUR s pp, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžnici se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 00160/2007 postavi
odvetnik Davorin Kranjc iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
v postopku vse do takrat, dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 20. 6. 2007
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P 17/2005
Os-12396/07
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrožni sodnici – svetnici Anici Večko
– Dimc, v pravdni zadevi tožeče stranke
mld. Vedernjak Roka, ki ga zastopa mati in
zakonita zastopnica Lampret Mardi, Šmartno 36, Šmartno, ki ju zastopa odvetnica
Joža Konečnik iz Slovenj Gradca, zoper toženo stranko Dušana Vedernjaka, katerega
prebivališče je neznano, zaradi plačevanja
preživnine (vsp. 375,56 EUR, prej 90.000
SIT), dne 18. 4. 2007 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Vedernjak Dušanu postavi za
začasno zastopnico, odvetnico Karlo Pajnik,
Francetova 6, Slovenj Gradec, katera bo
toženo stranko zastopala v pravdni zadevi
opr. št. P 17/2005, vse dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 4. 2007

Oklici dedičem
D 94/2007
Os-20513/07
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici
je v teku zapuščinski postopek po pok. Rutar Josipu, pok. Josipa, iz Rupe 35, Republika Hrvaška, prej Jelšane 53, roj. 29. 12.
1884, ki je umrl 27. 9. 1965.
Dediči niso znani.
Na podlagi določila 206. člena Zakona o
dedovanju sodišče poziva morebitne dediče,
da v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 4. 7. 2007
D 129/2005
Os-20116/07
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v zapuščinski zadevi po pok. Lipnik Jožefu,
roj. 5. 1. 1951, nazadnje stalno stan. Zgornje Sečovo 20, umrlem dne 28. 2. 2005 in
po pok. Lipnik Mariji, roj. 9. 6. 1927, nazadnje stalno stan. Zgornje Sečovo 20, umrli
dne 17. 6. 2001, v skladu z 130/1 in 2. členom Zakona o dedovanju (v nadaljevanju
ZD) ter 131/1. členom ZD, dne 7. 2. 2007
sklenilo:
objavi se oklic tistim, ki imajo pravico
do dediščine po pok. Lipnik Jožefu, naj se
priglasijo sodišču v roku enega leta od objave oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Lipnik Jožefu se po pravnomočnosti
tega sklepa objavi za čas enega leta tudi
z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega
sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pok. Lipnik Jožefu se postavi Veronika
Kitak, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 7. 2. 2007
D 297/2006
Os-21668/07
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v zapuščinski zadevi po pok. Pilko Anto-
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nu, sinu Petra, roj. 10. 6. 1925, Slovencu,
samskemu, nazadnje stalno stan. Koretno
15, Šmarje pri Jelšah, umrlemu dne 18. 9.
2006, v skladu z 130/1 in 2 členom Zakona
o dedovanju (v nadaljevanju ZD) ter 131/1
členom ZD, dne 11. 1. 2007 sklenilo, da
se objavi oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po pok. Pilko Antonu in naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Pilko Antonu se po pravnomočnosti
tega sklepa objavi za čas enega leta tudi
z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega
sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pok. Pilko Antonu se postavi Veronika
Kitak, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 11. 1. 2007
D 371/2004
Os-21671/07
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v
zapuščinski zadevi po pok. Mariji Černoša,
roj. Škorjanc, kmečki upokojenki, roj. 23. 12.
1921, Slovenki, vdovi, nazadnje stalno stan.
Olimje 19, umrli dne 24. 10. 2004, v skladu
z 130/1 in 2 členom Zakona o dedovanju (v
nadaljevanju ZD) ter 131/1 členom ZD, dne
16. 1. 2007 sklenilo, da se objavi oklic tistim,
ki imajo pravico do dediščine po pok. Mariji
Černoša in naj se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Mariji Černoša se po pravnomočnosti
tega sklepa objavi za čas enega leta tudi
z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega
sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pok. Mariji Černoša se postavi Veronika
Kitak, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 16. 1. 2007
D 254/2006
Os-20117/07
Šekli Ida Pavlina, roj. Kenda, roj. 28. 6.
1907, iz Bovca, Dvor št. 6, je umrla dne
8. 3. 2006, na Petrovem Brdu in ni zapustila
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 28. 6. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1088/2007
Rg-22142/07
Družba Nepi storitve in trgovina,
d.o.o., s sedežem Pod Plevno 42, Škofja
Loka, vpisana na reg. vl. št. 1/06836/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
Kržišnik Ivo, Borovška cesta 33, Kranjska
Gora.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 7. 2007
Srg 1080/2007
Rg-22144/07
Družba Lipa, trgovina na drobno in debelo d.o.o., Tržič, s sedežem Zvirče 20a,
Tržič, vpisana na reg. vl. št. 1/00507/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Kuzmanovski Jovo, Zvirče 20a, 4290 Tržič.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 7. 2007
Srg 1521/2007
Rg-22147/07
Družba Astrid, proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje, Kranj d.o.o., s sedežem Oprešnikova 18D, Kranj, vpisana
na reg. vl. št. 1/00828/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Satler Žara Marija, Oprešnikova 18D, 4000
Kranj.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 7. 2007
Srg 1382/2007
Rg-23713/07
Družba Lebrant, podjetniško svetovanje d.o.o., s sedežem Trata 12, Cerklje na Gorenjskem, vpisana na reg. vl.
št. 1/06375/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame družbenica Zaplotnik Milena, Trata 12, Cerklje
na Gorenjskem.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo si-

cer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 8. 2007
Srg 5595/2007
Rg-20218/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku za izbris iz
sodnega registra družbe Svetovanje Mali,
svetovanje in trgovina d.o.o., Trbovlje, Obrtniška cesta 14, objavlja sklep:
družba Svetovanje Mali, svetovanje in
trgovina d.o.o., Trbovlje, Obrtniška cesta
14, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 15. 5. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Malovrh Janez, Trbovlje,
Sallaumines 5b, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2007
Srg 8170/2007
Rg-22110/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Konek podjetje
za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.
Vranja pot 5, Ljubljana-Črnuče, objavlja
sklep:
družba Konek podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.o.o. Vranja pot 5,
Ljubljana-Črnuče, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 2. 7.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Jarc Janez, Vranja pot 5,
Črnuče, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 7. 2007
Srg 7700/2007
Rg-22112/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za pre-

nehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Gastro 2M družba za gostinsko dejavnost, d.o.o. Kanderše
41a, Vače, objavlja sklep:
družba Gastro 2M družba za gostinsko dejavnost, d.o.o. Kandrše 41a, Vače,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 13. 6. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta: Jerman Mitja, Kandrše
41a, Vače in Knez Matjaž, Podgorica pri
Pečah 11a, Moravče, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 7. 2007
Srg 7963/2007
Rg-22113/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe E&T – TIM poslovno svetovanje in storitve d.o.o., Vodiška
cesta 37, Vodice, objavlja sklep:
družba E&T – TIM poslovno svetovanje in storitve d.o.o., Vodiška cesta 37,
Vodice, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 18. 6. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Erjavec Valentin, Vodiška
cesta 37, Vodice, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 7. 2007
Srg 8023/2007
Rg-22115/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Etnik Direkt –
podjetje za distribucijo TV in radijskih kanalov d.o.o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba Etnik Direkt – podjetje za distribucijo TV in radijskih kanalov d.o.o.,
Šmartinska cesta 152, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 14. 6. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Družabnik je Lovsin Valerie Maria, Kotnikova 20, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 7. 2007

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
427. in 428. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v roku 15 dni od
dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 7. 2007

Srg 09422/2007
Rg-23692/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku izbrisa sodnega registra družbe Domeus d.o.o.,
Ljubljana, Storitve, trgovina, biostimulacija,
Ljubljana, Brodarjev trg 14, objavlja sklep:
Domeus d.o.o. Ljubljana, Storitve, trgovina, biostimulacija, Ljubljana, Brodarjev trg 14, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 31. 7. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Merlak Ivan, Ljubljana, Brodarjev trg 14, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih ostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 8. 2007

Srg 800/2007
Rg-22449/07
Družba Art Gruden in ostali zastopanje in posredovanje d.n.o., Bevkova 15,
5270 Ajdovščina, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. vložka 1-03484-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 3. 7. 2007.
Ustanovitelja in družbenika družbe sta
Gruden Andrej in Gruden Renata, oba Bevkova 15, Ajdovščina, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
427. in 428. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v roku 15 dni od
dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 8. 2007

Srg 775/2007
Rg-20219/07
Družba Alimenta Proizvodnja in trgovina d.o.o. Biljana, s sedežem Biljana 28
a, Dobrovo v Brdih, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. vložka
1-2314-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu obeh ustanoviteljev družbe z
dne 29. 6. 2007.
Ustanovitelja in družbenika družbe sta
Mikulin Istok, XXX. divizije 17, Nova Gorica (prej Biljana 28a, Dobrovo v Brdih) in
Peršolja Silvan, Šmartno 79A, Kojsko, ki
prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Srg 874/2007
Rg-22450/07
Družba Forum Vitrum Družba za pro
izvodnjo, inženiring in trgovino Bovec
d.o.o., Mala vas 102, Bovec, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. vložka 1-02065-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 20. 7. 2007.
Ustanovitelji in družbeniki družbe so Jožef Horvat, Mala vas 102, Bovec, Ivan Alojz
Rot, Mala vas 114, Bovec, družba Adler
Friuli s.p.a., Via Stazione 4, S. Giovanni

al Natisone, Italija in družba Forum Vitrum
Družba za proizvodnjo, inženiring in trgovino Bovec d.o.o., Mala vas 102, Bovec,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku v smislu
427. in 428. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v roku 15 dni od
dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 8. 2007
Srg 506/2007
Rg-22109/07
Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Mix Product
Podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o.,
Novo mesto, Belokranjska cesta 50, objavlja sklep:
družba Mix Product Podjetje za pro
izvodnjo in storitve d.o.o., Novo mesto,
Belokranjska cesta 50, vpisana na reg.
vl. št. 1-03585/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
4. 7. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Mitja Blažič, Silva Blažič in Damjan Blažič, vsi Novo mesto, Belokranjska cesta 50, z ustanovitvenim kapitalom 2,487.730 SIT, ki prevzemajo vse
obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se osnovni kapital 2,487.730 SIT
in preostalo premoženje družbe v celoti prenese na Mitjo Blažiča, Damjana Blažiča ter
Silvo Blažič, in sicer v sorazmerju z vloženimi deleži.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 7. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Alidžanović Justina, Zgornje Bitnje 123A,
Žabnica, potni list, št. P00068041, izdala UE
Kranj. gnf‑269791
Alidžanović Mujo, Zgornje Bitnje 123A,
Žabnica, potni list, št. P00068043, izdala UE
Kranj. gne‑269792
Ambrožič Nejc, Goriča vas 096, Ribnica,
potni list, št. P00936917, izdala UE Ribnica.
gnd‑269768
Andreevski Ordan, Na Kresu 023,
Železniki, potni list, št. P00410678, izdala
UE Škofja Loka. gnv‑270125
Artač Bojan, potni list, št. P00663113,
izdala UE Ljubljana. gnw‑270124
Babič Marjan, Petelinjek pri Ločah 008,
Loče, potni list, št. P00078484, izdala UE
Slovenske Konjice. gnz‑270121
Bečkei Mihail, Podgorska ulica 023,
Kočevje, potni list, št. P00015723, izdala
UE Ljubljana. gnr‑269829
Berdajs Miha, Herbersteinova ulica 014,
Ljubljana, potni list, št. P00124352, izdala
UE Ljubljana. gni‑269863
Berdon Sara, Ročinj 099, Ročinj, potni
list, št. P00776795, izdala UE Nova Gorica.
gnh‑269839
Bizjak Katja, Rakitna 075, Preserje, potni
list, št. P01182700, izdala UE Ljubljana.
gnh‑270014
Blatnik Matjaž, Cesta 24. junija 037,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00096997,
izdala UE Ljubljana. gnf‑269766
Božičić Dejan, Prušnikova ulica 101,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P01181474,
izdala UE Ljubljana. gnd‑269793
Brvar Nejc, Kuzmičeva ulica 005,
Ljubljana, potni list, št. P00655995, izdala
UE Ljubljana. gny‑269797
Cerin Matej, Triban 018, Koper –
Capodistria, potni list, št. P01134469, izdala
UE Koper. gnt‑269777
Cesar Romina, Koseze 005I, Ilirska
Bistrica, potni list, št. P00702953, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnd‑270018
Cimperman Miha, Iška 167, Ig, potni
list, št. P00944228, izdala UE Ljubljana.
gnp‑269781
Čelofiga Milan, Pri transformatorju 012,
Orehova vas, potni list, št. P00623001,
izdala UE Maribor. gnt‑269802
Čosić Elvin, Brkinska ulica 014, Izola
– Isola, potni list, št. PB0154263, izdala UE
Izola. gnx‑270123
Debelak
Zlatko,
Črešnjevec
ob
Bistrici 015, Bistrica ob Sotli, potni list, št.
PB0069693, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnh‑269789
Dečman Primož, Via Romagna 15, 30026
Portogruaro (VE), potni list, št. P01145232,
izdala UE Ljubljana. gne‑269842
Dekleva Marta, Brestovica pri Komnu
95, Komen, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000148870. gnu‑270151
Dolščak Matevž, Rožna dolina, cesta
II 040, Ljubljana, potni list, št. P00850874,
izdala UE Ljubljana. gnb‑269795

Dreven Andrej, Cesta na Brod 034,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00106662,
izdala UE Ljubljana. gnd‑269843
Durjava Primož, Gosposvetska cesta
015, Maribor, potni list, št. P01159579,
izdala UE Maribor. gnb‑269845
Đuričič Robert, Klemenova ulica 142,
Ljubljana – Polje, potni list, št. P00843888,
izdala UE Ljubljana. gnz‑269796
Eržen Anton, Mavčiče 080, Mavčiče,
potni list, št. P00182997, izdala UE MZZ.
gnp‑269806
Frankič Milan, Cvetlična ulica 001,
Orehova vas, potni list, št. P00378425,
izdala UE Maribor. gnx‑269823
Fröhlich Jerica, Zabork 016, Stranice,
potni list, št. P00249902, izdala UE
Slovenske Konjice. gne‑270017
Golob Peter, Hom 003, Šentrupert, potni
list, št. P00868269, izdala UE Trebnje.
gnk‑269836
Gornik Nikola, Vrazova ulica 040,
Maribor, potni list, št. P01013323, izdala UE
Maribor. gnl‑269835
Goršič Stina, Opekarniška cesta 012D,
Celje, potni list, št. P00405085, izdala UE
Celje. gno‑269832
Grmič Hana, Pod kostanji 012, Celje,
potni list, št. P01017808, izdala UE Celje.
gnn‑269808
Grželj Barbara, Mrše 003, Materija, potni
list, št. P00708849, izdala UE Sežana.
gny‑270122
Hegler Milena, Pri Cerkvi-Struge 027,
Struge, potni list, št. P00238552, izdala UE
Kočevje. gnk‑269811
Hlastec Dimitrij, Smetanova ulica 051,
Maribor, potni list, št. P00231111, izdala UE
Maribor. gnn‑269783
Hržica Alojzija, potni list, št. P00418336,
izdala UE Novo mesto. gnl‑269860
Ivančič Talija, Gregorčičeva ulica 013,
Ljubljana, potni list, št. P00682590, izdala
UE Ilirska Bistrica. gnw‑269849
Jakupović Denis, Cesta Toneta Tomšiča
021G, Jesenice, potni list, št. P01100404,
izdala UE MZZ. gnu‑270126
Jerebic Matej, Lokavec 010, Sv. Ana
v Slov. goricah, potni list, št. P00976446,
izdala UE Lenart. gng‑269815
Jezernik Marija, Ulica Metoda Mikuža
018, Ljubljana, potni list, št. P00665837,
izdala UE Ljubljana. gnp‑269856
Jojić Jasminko, Ljubljanska cesta 011,
Postojna, potni list, št. P00781283, izdala
UE Postojna. gns‑269803
Jurca Marko, Erjavčeva cesta 006,
Grosuplje, potni list, št. P00275494, izdala
UE Ljubljana. gnk‑269861
Juvančič Živa, Kovinarska cesta 020,
Kamnik, potni list, št. PB0025831, izdala
UE Kamnik. gnu‑269851
Kastelic Franci, Cesta na Trato
16, Kočevje, potni list, št. P00489477.
gnz‑270071
Knez Dejan, Novi dom 033B, Trbovlje,
potni list, št. PB0060500, izdala UE
Ljubljana. gnv‑269850
Knez Rutja, potni list, št. P00331158,
izdala UE Ljubljana. gnz‑269821
Kohek Aljoša, Mesarska cesta 022,
Ljubljana, potni list, št. P00394869, izdala
UE Ljubljana. gno‑269857

Kopinč Branko, Cvetna ulica 024,
Dobova, potni list, št. P00970261, izdala
UE Brežice. gnp‑269831
Kovačec Iztok, Žabjak 005, Ptuj,
potni list, št. P00261642, izdala UE Ptuj.
gng‑269865
Kovačič Klemen, Na jasi 005, Kamnik,
potni list, št. P00828560, izdala UE
Ljubljana. gno‑269807
Kralj Darko, Šujica 013, Dobrova, potni
list, št. P00369229, izdala UE Ljubljana.
gnm‑269834
Lebar Bernarda Alojzija, potni list,
št. P00278274, izdala UE Ljubljana.
gnx‑269798
Liber Peter, Drenovec 001, Zavrč,
potni list, št. P01023665, izdala UE Ptuj.
gnh‑269864
Lovšin Barle Ester, Ulica Metoda Mikuža
016, Ljubljana, potni list, št. P00243491,
izdala UE Ljubljana. gnv‑269800
Lubej Alenka, Slomškova ulica 004,
Loče, potni list, št. P01071320, izdala UE
Slovenske Konjice. gnx‑269848
Lukeš Dana, Ulica Gradnikove brigade
015, Nova Gorica, potni list, št. P00604157,
izdala UE Nova Gorica. gnq‑270130
Makovec Taja, Drevored 1. maja 008,
Izola – Isola, potni list, št. P00111232, izdala
UE Izola. gnt‑270127
Marinič Andrej, Vedrijan 006D, Kojsko,
potni list, št. P00684713, izdala UE Nova
Gorica. gnw‑269774
Matarugić Dušanka, Cesta na Markovec
013, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00633222, izdala UE Koper. gnh‑269764
Mavrič Frenk, Barizoni 020, Ankaran –
Ancarano, potni list, št. P01125382, izdala
UE Koper. gnu‑269776
Meden Rado, Adamičeva cesta 007,
Šmarje – Sap, potni list, št. P00985963,
izdala UE Grosuplje. gnl‑269810
Milić Žan, Remčeva ulica 009, Ptuj,
potni list, št. P01062008, izdala UE Ptuj.
gnr‑269804
Mlakar Marija, Mississauga, Ontario,
L5W 1E3 Terrace 7126 Agistrate, potni
list, št. P00536240, izdala UE Ljubljana.
gnc‑269819
Močnik Mitja, Bakovniška ulica 024,
Kamnik, potni list, št. P00991854, izdala UE
Kamnik. gnt‑269852
Mori Iztok, Podgorje 124, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, potni list, št. P00367529,
izdala UE Dravograd. gne‑269867
Mori Klavdija, Podgorje 124, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, potni list, št. P00620938,
izdala UE Dravograd. gnf‑269866
Mravlja Mitja, Vidovdanska cesta 002,
Ljubljana, potni list, št. PB0095921, izdala
UE Ljubljana. gnq‑269830
Mrkun Tamara, Ulica 1. junija 036B,
Trbovlje, potni list, št. P00991886, izdala
UE Trbovlje. gnj‑270012
Mulej Jernej, Medvedova ulica 006,
Jesenice, potni list, št. P00528141, izdala
UE Jesenice. gns‑270128
Murad Semir, potni list, št. P00721192,
izdala UE MZZ. gnt‑269827
Navodnik Magdalena, Topolšica 093A,
Topolšica, potni list, št. P00180236, izdala
UE Velenje. gnz‑269771
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Novak Barbara, Gimnazijska cesta 029,
Trbovlje, potni list, št. P00488846, izdala UE
Trbovlje. gni‑269788
Ogris Janez, Bašelj 079, Preddvor,
potni list, št. P00074712, izdala UE Kranj.
gnj‑269837
Omerzo Miran, Montinjan 007C,
Marezige, potni list, št. P00179907, izdala
UE MZZ. gny‑269772
Ostrožnik Franci, Trojane 007, Trojane,
potni list, št. P00135735, izdala UE Domžale.
gnm‑269809
Panić Vladimir, Prisoje 006, Koper –
Capodistria, potni list, št. P00905211, izdala
UE Koper. gnr‑269779
Penko Tomaž, Cesta na Markovec
001, Koper – Capodistria, potni list, št.
P01082125, izdala UE Koper. gns‑269778
Peršak Grega, Šentanel 027A, Prevalje,
potni list, št. P00929910, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnk‑269786
Pižmoht Nena, Linhartova cesta 001A,
Mengeš, potni list, št. P00821486, izdala UE
Domžale. gni‑269838
Podržaj Gvajc Anica, Staje 018A, Ig, potni
list, št. P00547397, izdala UE Ljubljana.
gng‑270015
Pogorevčnik Olga, Pod Gradom 022,
Slovenj Gradec, potni list, št. P00501712,
izdala UE Slovenj Gradec. gnw‑269824
Polajžer Ivan, Ljubljanska cesta 029,
Celje, potni list, št. P00972722, izdala UE
Celje. gns‑269828
Pravst Peter, Zasavska cesta 006, Kranj,
potni list, št. P00849743, izdala UE Kranj.
gnj‑269812
Prešeren Domen, Chengdujska cesta
006, Ljubljana, potni list, št. P01152088,
izdala UE Ljubljana. gnf‑269816
Pristav Janja, Prisoje 006, Koper –
Capodistria, potni list, št. P01083160, izdala
UE Koper. gnq‑269780
Radojković Nenad, Cesta španskih
borcev 037A, Ljubljana – Polje, potni
list, št. P00036411, izdala UE Ljubljana.
gnu‑269801
Raduha Jožef, potni list, št. P00601252,
izdala UE Lendava. gnh‑269814
Rajh Sašo, Na Korošci 002, Ljubljana,
potni list, št. P01171756, izdala UE Ljubljana.
gnc‑269794
Rajšp Anja, Ptujska cesta 072, Miklavž
na Dravskem polju, potni list, št. P00803647,
izdala UE Maribor. gny‑269822
Rataj Milan, Dresden, Blumenstr.75
01307 Dresden, potni list, št. P00801996,
izdala UE MZZ. gnu‑269826
Ravber Žarko, Na Fari 024, Prevalje,
potni list, št. P00324723, izdala UE Ravne
na Koroškem. gny‑269847
Rečnik Martin, Ponikva 029, Ponikva,
potni list, št. P00389201, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnc‑269769
Resnik Anton, potni list, št. P00583553,
izdala UE Kamnik. gnr‑269854
Ribič Dragica, Štihova ulica 004,
Ljubljana, potni list, št. P00735217, izdala
UE Ljubljana. gnj‑269862
Riga Nina, Tenetiše 008A, Golnik,
potni list, št. P00697687, izdala UE Kranj.
gni‑269813
Rihtarič Aleš, Skolibrova ulica 004,
Ormož, potni list, št. P01026471, izdala UE
Ormož. gnz‑269846
Ristić Đura, Ulica Bojana Vodopivca 005,
Dornberk, potni list, št. P00778336, izdala
UE Nova Gorica. gng‑269790
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Rotar Jože, potni list, št. P00714795,
izdala UE Ljubljana. gnd‑269818
Rožman Tanja, Mesarska cesta 022,
Ljubljana, potni list, št. P00844244, izdala
UE Ljubljana. gnq‑269855
Samadraža Edmond, Stara Loka 069,
Škofja Loka, potni list, št. P00766567, izdala
UE Škofja Loka. gnb‑269770
Samsa Tjaša, Ulica 7. maja 012, Ilirska
Bistrica, potni list, št. PB0098181, izdala UE
Ljubljana. gnb‑270020
Sitar Zdenka, Zaprice 004, Kamnik,
potni list, št. P00246952, izdala UE Kamnik.
gns‑269853
Sonjak Valentin, Dolga Brda 034,
Prevalje, potni list, št. P00986497, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnl‑269785
Stanić Dara, Ulica heroja Marinclja 009,
Kočevje, potni list, št. P01202441, izdala UE
Kočevje. gng‑269840
Stanić Samir, Ulica heroja Marinclja 009,
Kočevje, potni list, št. P00570621, izdala UE
Kočevje. gnf‑269841
Strehar Tjaša, Vipolže 004, Dobrovo v
Brdih, potni list, št. P00594711, izdala UE
Nova Gorica. gnv‑269775
Svetina Ingrid, Rodiška cesta 013,
Kozina, potni list, št. P00657584, izdala UE
Sežana. gnv‑269825
Šajna Marjan, potni list, št. P00769616,
izdala UE Sežana. gnj‑269787
Šuman Milan, Jurovski Dol 059, Jurovski
Dol, potni list, št. P00859004, izdala UE
Lenart. gng‑269765
Tisaj Goran, Senožeti 094A, Dol pri
Ljubljani, potni list, št. P00129830, izdala
UE Ljubljana. gnc‑270119
Tomori Matija, potni list, št. P00065746,
izdala UE Ljubljana. gno‑269782
Trbižan Milan, potni list, št. P00402776,
izdala UE Domžale. gni‑269763
Trdan Luka, Linhartova cesta 049,
Ljubljana, potni list, št. P00337132, izdala
UE Ljubljana. gnb‑269820
Trifunović Petar, Kamniška cesta 001,
Radomlje, potni list, št. P01123652, izdala
UE Domžale. gnx‑269773
Vangoš Robert, potni list, št. P00233414,
izdala UE Ljubljana. gnw‑269799
Vegan Maja, Sagadinova ulica 027, Ptuj,
potni list, št. P01115085, izdala UE Ptuj.
gne‑269767
Verbančič Jožica, Breg 059, Majšperk,
potni list, št. P00209793, izdala UE Ptuj.
gnm‑269784
Verčko Peter, Ožbalt 044, Ožbalt, potni
list, št. P00451884, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnr‑270129
Verhnjak Nejc, Trg 038, Prevalje, potni
list, št. P00933655, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnb‑270120
Vidmar Erik, Ulica Viktorja Kejžarja 038,
Jesenice, potni list, št. P00713043, izdala
UE Jesenice. gnn‑269833
Voglar Aleš, Borštnikova ulica 118,
Maribor, potni list, št. P01177911, izdala UE
Maribor. gnc‑269844
Volaš Čedo, Pot k ribniku 024, Ljubljana,
potni list, št. P00420750, izdala UE Ljubljana.
gnc‑270019
Vozlič Branko, potni list, št. P00264763,
izdala UE Ljubljana. gnn‑269858
Vozlič Maša, Pod topoli 023, Ljubljana,
potni list, št. PB0042703, izdala UE
Ljubljana. gnd‑269868
Vozlič Valerija, Pod topoli 023, Ljubljana,
potni list, št. P00264299, izdala UE Ljubljana.
gnm‑269859

Zavnik Florian, Kraljeva ulica 017, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00902469,
izdala UE Koper. gni‑270013
Završnik Tomaž, Pod bresti 031,
Ljubljana, potni list, št. P00194583, izdala
UE MNZ. gnq‑269805
Žavrlan Vlasta, Janežičeva cesta 025,
Ljubljana, potni list, št. P00330762, izdala
UE Ljubljana. gnp‑270131
Žunko Aleš, Gornji trg 001, Ljubljana,
potni list, št. P00946658, izdala UE
Ljubljana. gne‑269817

Osebne izkaznice preklicujejo
Ahačič Egon, Podjavorškova ulica 11,
Celje, osebno izkaznico, št. 000904245.
gnl‑270060
Ahec Marija, Kraigherjeva ulica 17,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001874270.
gnh‑269914
Ajanović Roman, Preglov trg 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000126955.
gnc‑270194
Bajc Grega, Pod Trško goro 58, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001968124.
gnk‑269686
Bajc Ljudmila, Pod Trško goro 58,
Novo mesto – Krka, osebno izkaznico, št.
000522029. gnv‑269675
Bajc Tevž, Pod Trško goro 58, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001968128.
gnl‑269685
Baranja Evgen, Pušča, Glavna ulica
50, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000729145. gnr‑270004
Beg Ana, Drska 18, Novo mesto –
Krka, osebno izkaznico, št. 000844959.
gnw‑269674
Belšak
Doroteja,
Ješenca
23/d,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002074255.
gnv‑269975
Beriša Špan, Gorkega ulica 27,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000136869.
gnv‑270050
Bohnec Matija, Gornja Bistrica 14,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
000980455. gnu‑269976
Brajko Anita, Ulica Franca Kramarja 2,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
002092608. gns‑270153
Brunec Alen, Panonska ulica 30, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001885674.
gns‑270103
Budiš Matej, Velika Pirešica 5/h,
Žalec, osebno izkaznico, št. 002152059.
gnv‑270000
Buneta Tea, Gregorčičeva cesta 3, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000539464.
gnn‑269708
Burja Aleš, VIII ulica 2, Preserje, osebno
izkaznico, št. 000395516. gng‑269940
Cimperšek Jernej, Gotska ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001697059.
gnn‑270208
Čagran Natalija, Žamenci 6, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001778593. gni‑270038
Čeček Friderik, Koroška cesta 65,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000477838.
gnp‑270056
Dajčman Branko, Cmureška cesta 3,
Lenart v Slov. goricah, osebno izkaznico,
št. 000315590. gnx‑270148
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Debelak Zlatko, Črešnjevec ob Bistrici
15, Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
000266930. gnh‑269689
Doma Davor, Nanoška ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001557063.
gnw‑270174
Dukarić Božica, Beblova ulica 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001491413.
gnr‑270054
Fekonja Benjamin, Vinski Vrh 55/a,
Ormož, osebno izkaznico, št. 001870773.
gnz‑270046
Gašpar Mišić Dane, Zaloška cesta 92,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001669351.
gnh‑270189
Globevnik Andreja, Brezovica 7, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001592408.
gnp‑269981
Golob Andrej, Dravče 23, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 001591016.
gny‑269947
Golob Marija, Maurerjeva ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000091269.
gny‑270197
Gornik Nikola, Vrazova ulica 40,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000670152.
gnq‑270055
Groboljšek Ludvik, Loke pri Zagorju
11, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000346075. gnz‑269921
Grosek Jasminka, Selnica ob Muri 60/b,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000301909. gnl‑270035
Hostnik Hildegarda, Zagorica pri Čatežu
4, Čatež ob Savi, osebno izkaznico, št.
000603494. gnt‑270102
Hribernik Rok, V Murglah 241, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002107903.
gnu‑270176
Hrnčič Gorazd, Turški Vrh 75, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
001817858.
gnk‑270036
Hrovat Majda, Begunje na Gorenjskem
13, Begunje na Gorenjskem, osebno
izkaznico, št. 000655256. gnw‑269974
Hržica Alojzija, Nad mlini 62, Novo mesto
– Krka, osebno izkaznico, št. 001188727.
gnp‑270031
Husnjak Dejan, Rašiška ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001902050.
gns‑270178
Jakičić Suzana, Geršakova ulica 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001908116.
gns‑270053
Jankovec Marko, Srednji Vrh 21/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002069469.
gnr‑270204
Jerbič Janez, Janževski Vrh 87, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001623893.
gnt‑269977
Jezernik Blaž, Spodnje Brezovo 23,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001913620.
gnv‑269900
Jovandarić Peter, Gasilska cesta 21,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001229086.
gnd‑270068
Jurc Avguštin, Čečovje 30, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000186388.
gnx‑269998
Jurečič Košir Silva, Ulica Ane Ziherlove 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000194700.
gnu‑270201
Kajnč Ljubinka, Pupinova ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000071901.
gny‑270047
Kamenšek Darko, Plat 5, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 000268509.
gnt‑270152

Kavčič Mojca, Gregorčičeva ulica 37,
Dolenjske Toplice, osebno izkaznico, št.
002053216. gno‑269982
Kislinger Jurij, Majcigerjeva ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000292230.
gnt‑270052
Kislinger Luka Jure, Majcigerjeva ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001917047.
gnu‑270051
Kmet Živa, Kolodvorska cesta 2/c,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001015309.
gnh‑269939
Knehtl Božo, Mota 12/a, Ljutomer, osebno
izkaznico, št. 000281407. gnk‑270161
Kocuvan Stanislav, Sovjak 52, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001761224.
gnp‑270106
Kokalj Matilda, Senožeti 98, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000345750.
gnb‑270195
Kos Samra, Sovretova pot 7, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001587127. gni‑269913
Košak Andrej, Vinje 110, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000095989.
gne‑270192
Košir Neža, Rožičeva ulica 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000071855.
gnt‑270202
Kovačec
Štefanija,
Novinci
38,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001395759.
gnh‑270039
Kregar Izidor, Cesta na Boč 25, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 001238854.
gns‑269928
Krismaer Marijo, Cankarjeva ulica 1,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001115403.
gne‑270167
Krvavica Klara, Ulica Danila Bučarja
6, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
002167008. gnw‑270149
Kuhar Damir, Vaneča 76/a, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000842861.
gnq‑270005
Ladinek Hilda, Recenjak 1/a, Ruše,
osebno
izkaznico,
št.
000816631.
gns‑269903
Lazar Peter, Tekavčeva cesta 13,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 000801539.
gnx‑270098
Lenardič Darja, Cesta Cirila Tavčarja 2,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001603146.
gnp‑269706
Letonja Vid, Krčevinska ulica 5,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001773545.
gnw‑270049
Likat Nika, Viška cesta 49/b, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001811191.
gno‑270182
Likat Srečko, Viška cesta 49/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001811184.
gnn‑270183
Likat Tim, Viška cesta 49/b, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001996172.
gnp‑270181
Marconi Lara, Jenkova ulica 2, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
002170443. gnm‑269909
Mauko Ivan, Užiška ulica 15, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
001780091.
gnl‑270160
Mavrič Gregor, Metelkova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001422283.
gny‑270172
Meško Dragica, Černelavci, Gorička
ulica 56, Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 001863915. gns‑270003
Meta Leonard, Tolsti Vrh 116, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001840108.
gny‑269997
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Miklavčič Katja, Malence 19, Krško,
osebno
izkaznico,
št.
002183029.
gng‑269990
Miklič Danijela, Cesta 67, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000708672.
gnf‑270066
Mikolič Jožica, Spodnje Škofije 171,
Škofije, osebno izkaznico, št. 001618478.
gnl‑269910
Milkovič Ema, Jagodje 42/a, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001106375.
gnb‑270170
Mirković Mikica, Ljubljanska cesta 4/k,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000558190.
gnz‑269996
Močnik Lukić Vladimir, Medvedova
cesta 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001254759. gnq‑270205
Mojškerc Matjaž, Aljaževa ulica 7,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000400206. gnd‑269918
Mori Ajda, Podgorje 124, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 002198556.
gnn‑270008
Mori Žiga, Podgorje 124, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 002198552.
gno‑270007
Mrvič Jasmina, Dolenji Boštanj 2,
Boštanj, osebno izkaznico, št. 001795422.
gno‑269932
Mugerle Meta, Litijska cesta 64/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001940854.
gns‑270203
Muršec
Primož,
Vitomarci
30/a,
Vitomarci, osebno izkaznico, št. 001773497.
gnj‑270037
Muršič Dragica, Šafarsko 22/f, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
000597177.
gnd‑269993
Muršič Marjan, Trg svobode 25,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000506497. gnj‑269987
Pahor Dejan, Pot pri Dornberku 33,
Dornberk, osebno izkaznico, št. 001582641.
gng‑269915
Palir Tjaša, Polzela 122, Polzela, osebno
izkaznico, št. 001706685. gnw‑269999
Perić Dragica, Brilejeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000633403.
gnl‑270185
Perko Ana, Vojkova cesta 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001991924.
gnr‑270179
Peternel Martin, Novo polje, Cesta VII/1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002025108.
gni‑270188
Pirc Samo, Ferberjeva ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001947219.
gnv‑270200
Pirnar Miha, Stolovnik 36, Krško, osebno
izkaznico, št. 001556250. gnh‑269989
Pirnat Ana, Prekmurska ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000081221.
gnv‑270175
Planinšek Uroš, Na zelenici 57a,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000308822.
gnc‑269919
Ploč Adolf, Gačnik 36, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 000205151.
gnw‑270099
Ponikvar Primož, Veliki Osolnik 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000469357.
gnd‑270193
Prašnikar Andrej, Trg revolucije 3,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000918772.
gnm‑270034
Prelesnik Mihaela, Bistričica 267b,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001262600.
gnb‑269995
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Radej Dragotin, Kovinarska ulica 9/a,
Krško, osebno izkaznico, št. 001334715.
gne‑269992
Rijavec Bartha Nataša, šarhova ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001789986.
gnw‑270199
Rošer Alen, Na vas 23, Mislinja, osebno
izkaznico, št. 001688137. gnp‑270006
Rožman Tanja, Mesarska cesta 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002047255.
gno‑270207
Saje Plamenka, Rožna dolina, Cesta
X/24, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001431766. gnm‑270184
Satler Nina, Marija, Reka 27/c,
Žalec, osebno izkaznico, št. 002060516.
gnu‑270001
Sedlašek Manda, Šimkova ulica 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000947031.
gnx‑270048
Selan Vesna, Lepi pot 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000725764.
gnq‑270180
Smagin Zdenka, Cesta talcev 8/b,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000679747.
gnq‑269930
Smole Milena, Ulica mladinskih brigad
10, Kranj, osebno izkaznico, št. 000072665.
gnn‑270058
Stanek Bojan, Trg Rivoli 3, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000206185. gno‑270057
Starovič Volk Zana, Šolska ulica 15,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001956655. gnc‑270044
Strojin Gregor, Cesta 15/a, Krško, osebno
izkaznico, št. 000910829. gnf‑269991
Svoljšak Aleksander, Slamnikarska
cesta 27, Domžale, osebno izkaznico, št.
000028069. gnm‑269934
Szomi Lanna, Potočnikova ulica 27,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001327251.
gnj‑269937
Šamperl Dejan, Gmajnice 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001715972.
gnp‑270206
Šetina Domen, V gaju 6, Radeče, osebno
izkaznico, št. 001237133. gni‑270163
Šetina Sergej, V gaju 6, Radeče, osebno
izkaznico, št. 002142758. gnj‑270162
Šimon Jožef, Gradišče 47, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000071185.
gnt‑270002
Škof Janko, Strunjan 97/a, Strunjan –
Strugnano (sezonska p.), osebno izkaznico,
št. 000957982. gnf‑270041
Škofljanc Verica, Brege 45, Krško, osebno
izkaznico, št. 000166403. gni‑269988
Škofljanec Primož, Gorenje Skopice 49,
Brežice, osebno izkaznico, št. 002030145.
gnn‑269933
Škrjanc Eli, Tesarska ulica 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000268644.
gng‑270190
Šuster Staša, Jamova cesta 42,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000085187.
gnx‑270173
Tetičkovič Rudolf, Varda 13, Lenart
v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
000662655. gny‑270097
Valentinčič Adelina, Strunjan 92,
Strunjan – Strugnano (sezonska p.), osebno
izkaznico, št. 000545090. gnd‑270043
Vavtar Maja, Dunajska cesta 187,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000228106.
gnx‑270198
Vavtar Marko, Dunajska cesta 187,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000036452.
gnk‑270186
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Verbič Jernej, Tomačevska cesta 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000382564.
gnt‑270177
Volavc Marjan, Markečica 20, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 002044956.
gnk‑269986
Volčjak Slavka, Velike Brusnice 24,
Brusnice, osebno izkaznico, št. 000189975.
gnr‑269979
Vranešič Lojze, Tribuče 40/a, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
000718292.
gnt‑269927
Vrhovnik Rok, Stolnik 20/a, Kamnik, osebno izkaznico, št. 002089109. gnc‑269994
Zorc Mateja, Švabičeva ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001738225.
gnj‑270187
Zupančič Branko, Mazovčeva pot 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001000119.
gnf‑270191
Zupančič Irena, Gornji trg 27, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002028948. gnz‑270196
Žgavc Nadja, Na Brajdi 7, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 000405745. gnz‑269671
Žičkar Staša, Ulica heroja Bračiča 11,
Celje, osebno izkaznico, št. 002029137.
gnm‑270059
Žlajpah Magdalena, Mleščevo 13,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000646224.
gnr‑269904

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Andrejašič Luka, Bresterniška ulica 221,
Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003121597, reg. št. 125775, izdala UE
Maribor. gnw‑269699
Arnšek Peter, Čretež pri Krškem 14,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 19885, izdala UE Krško. gnc‑270169
Bajt Andrej, Ulica Alojza Valenčiča
8, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. SI 000100356, izdala UE Izola.
gnq‑270030
Bavdek Stojan, Sveti Vid 7, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001008232, reg. št. 5575, izdala UE
Cerknica. gnl‑270110
Benkovič Matilda, Ipavčeva ulica 9,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 003118969, reg. št. 13083, izdala UE
Domžale. gnf‑269941
Blokar Metka, Ulica Pohorskega bataljona
85/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000388546, reg. št. 188556,
izdala UE Ljubljana. gnt‑269877
Božič Mateja, Kristan Vrh 37/a,
Podplat, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1638877, reg. št. 11012, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gng‑270040
Božič Smiljan, Soteska 7, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000208381, reg. št. 9246, izdala UE
Kamnik. gnk‑270011
Brilj Sandra, Vrtojbenska cesta 35,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 000506849, izdala UE Nova
Gorica. gnu‑269926
Brumec
Mihaela,
Mostečno
13,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000790551, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnl‑269985
Cimerman Peter, Trg zbora odposlancev
6, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003022977, reg. št. 149999, izdala UE
Kočevje. gnr‑269679

Cimperman Miha, Iška 167, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001759207, reg. št. 242692, izdala UE
Ljubljana. gnh‑269964
Colja Simon, Branik 7/a, Branik, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 001572538,
izdala UE Nova Gorica. gnv‑269925
Časar Andreja, Cepinci 89, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 000978356, izdala UE Murska sobota.
gnx‑269948
Časl Lidija, Prihova 50, Mozirje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 3108183, izdala
UE Mozirje. gnn‑270108
Čeček Friderik, Koroška cesta 65,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001569841, reg. št. 8610, izdala UE
Maribor. gni‑269713
Čič Igor, Senožeče 104/L, Senožeče,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 001949787, izdala UE Sežana.
gnv‑270150
Drobnič Mojca, Ulica Bračičeve brigade
17, Stari trg pri Ložu, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001427360, reg. št. 11360,
izdala UE Cerknica. gnk‑270111
Dular Rudolf, Jarška cesta 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002088941, reg. št. 113546, izdala UE
Ljubljana. gnj‑269962
Emini Zumbri, Cesta na Zlato polje 17,
Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001790620, izdala UE Zagorje ob Savi.
gng‑269690
Filip Alojz, Panonska ulica 105, Beltinci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001898655, izdala UE Murska sobota.
gnw‑269949
Firšt Zlatko, Log 17, Hrastnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001500174,
izdala UE Hrastnik. gnz‑270171
Flander Mario, Trnje 12, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001885655, izdala UE Škofja Loka.
gno‑269907
Furst Viktor, Gosposvetska cesta 19/
b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
S 003162903, reg. št. 16536, izdala UE
Maribor. gne‑269692
Golubovič Nataša, Rožna ulica 6,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001452443, reg. št. 15370, izdala UE
Postojna. gng‑270065
Grum Justina, Ulica Pariške komune 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003104725, reg. št. 53307, izdala UE
Ljubljana. gnb‑269970
Hauptman Aleš, Kropa 145, Kropa,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001247216, izdala UE Radovljica.
gnn‑269908
Herblan Miha, Žerovnica 42, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 25kW BFGH,
št. S 002160327, reg. št. 10899, izdala UE
Cerknica. gnd‑270143
Horvat Denis, Pušča, Ulica ob igrišču 2,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001742307, izdala UE Murska
Sobota. gng‑270165
Horvat Petra, Sebeborci 11, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001837494, izdala UE Murska Sobota.
gnh‑270164
Jankovec Marko, Srednji Vrh 21/
b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,Be,C,CE,F,G,H, št. S 002140533, reg. št.
265115, izdala UE Ljubljana. gnl‑269960
Jovančević Slavko, Tržaška cesta
65, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
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A,B,BE,C,CE,D1,D,G,H, št. S 002115384,
reg. št. 271315, izdala UE ljubljana.
gnm‑269959
Jovandarić Peter, Gasilska cesta
21, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 22814, izdala UE Grosuplje.
gnc‑270069
Kadrič Jahir, Celovška cesta 264,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001565706, reg. št. 138088, izdala UE
Ljubljana. gng‑269965
Kalin Davor, Mihovica 35, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003137437, izdala UE Novo mesto.
gns‑269978
Karneža Maksimiljan, Strmec pri Sv.
Florijanu 74, Rogatec, vozniško dovoljenje,
kat. A,B,C,BE,CE,F,G,H, št. S 3040820,
reg. št. 5777, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gny‑270147
Kasumović Berzad, Rusjanov trg 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003070444, reg. št. 283051, izdala UE
Ljubljana. gne‑269967
Kiselak Gregor, Gerečja vas 71,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2222226, izdala UE Ptuj. gnt‑269952
Klemen Viktor Stane, Miklošičeva cesta
36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 003071629, reg.
št. 21414, izdala UE Ljubljana. gnk‑269961
Kmet Živa, Kolodvorska cesta 2/c,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001716775, reg. št. 258291, izdala UE
ljubljana. gni‑269938
Koderman Vanja, Trg na stavbah 5,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001652468, reg. št. 9081, izdala UE Litija.
gno‑269682
Kopič Renata, Pot na Očjak 22, Šentilj
v Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001544983, reg. št. 105133,
izdala UE Maribor. gnv‑269700
Koprivc Marko, Poljanski nasip 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 000043183, reg. št. 43738, izdala UE
Koper. gnp‑269956
Korenjak Ferdinand, Tržaška cesta 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001615976, reg. št. 132553, izdala UE
Ljubljana. gnw‑270224
Kosi Aljoša, Milčinskega ulica 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHF, št. S 003122166, reg. št.
120302, izdala UE Maribor. gnc‑269694
Kosi Aljoša, Milčinskega ulica 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, št. S 003122166, reg. št.
120302, izdala UE Maribor. gny‑269697
Kovač Irenca, Tabor 2, Domžale, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002106818, reg.
št. 28878, izdala UE Domžale. gne‑269942
Kranjc Jensterle Klavdija, Kolodvorska
cesta 3/b, Bled, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001510074, izdala UE Radovljica.
gnq‑269905
Kristan Mirjan, Selo pri Vodicah 26,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001823817, reg. št. 254686. gnu‑269901
Kržišnik Simona, Vincarje 40, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001392016, izdala UE Škofja Loka.
gnr‑270154
Kuhar Barbara, Ob gozdu 48, Lenart
v Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001666664, izdala UE Lenart.
gnb‑269670
Kunovac Enes, Cesta na lenivec 18,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,

št. S 001329846, izdala UE Sežana.
gnf‑269916
Kuzmanovski Roman, Zvirče 20/a,
Struge, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001593333, reg. št. 249821, izdala UE
Ljubljana. gnd‑269968
Likar Vladislav, Selšček 13, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGHb, št.
S 003061083, reg. št. 8218, izdala UE
Cerknica. gnb‑270145
Lipovec Rado, Kvedrova cesta 5, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000058781, izdala UE Koper.
gnk‑269911
Lovec Anja, Tomšičeva ulica 1/a,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1411806, izdala UE Žalec. gng‑269715
Lukač Gregor, Vodenska cesta 40,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 003128282, izdala UE Trbovlje.
gno‑269707
Lužar Dušan, Plečnikova ulica 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 002044576, izdala UE Maribor.
gno‑270157
Marn Eva, Gosposka ulica 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003018356, reg. št. 105355, izdala UE
ljubljana. gnr‑269954
Marolt Nikolaja, Valvasorjeva ulica 10,
Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003158676, izdala UE Radovljica.
gnp‑269906
Martinec Boštjan, Borova vas 24,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001632696, reg. št. 125266, izdala UE
Maribor. gnd‑269693
Mejak Rok, Ulica 28. maja 51, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002135559, reg. št. 178317, izdala UE
Ljubljana. gni‑269963
Mesarić Igor, Tomšičeva ulica 31,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. SM 000010728,
izdala UE Lendava. gnm‑270109
Mihalič Vili, Kmečka ulica 19, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 47438, izdala UE Koper. gng‑270140
Milkovič Ema, Jagodje 427a, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 000000025, izdala UE Izola.
gns‑269953
Mirković Mikica, Ljubljanska cesta 4/K,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003068930, reg. št. 237369, izdala UE
Kamnik. gnl‑270010
Obranovič Uroš, Ulica heroja Marinclja
10, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002070090, reg. št. 12409, izdala UE
Kočevje. gns‑269678
Panič Mihael, Lukavci 20, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 003006538, izdala UE Ljutomer.
gnf‑270166
Pavlica Egon, Tabor 11, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 2170589, reg. št. 40564, izdala UE Nova
gorica. gnn‑270158
Pejić Munira, Celovška cesta 149,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003159693, reg. št. 215269, izdala UE
Ljubljana. gno‑269957
Petrič Franc, Ragovska ulica 217a,
Novo mesto – Krka, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 000924750, izdala UE Novo
mesto. gnz‑270146
Plavec Tanja, Loperšice 23/a, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001260347, reg. št. 8704, izdala UE
Ormož. gnz‑269971
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Puc Vladislav, Pavšičeva ulica 2,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001676042, reg. št. 1254, izdala UE
Logatec. gnn‑270033
Rainer Marjetica, Zagaj 39/a, Bistrica
ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S760136, reg. št. 1846, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnt‑269677
Ramić Đorđe, Ulica Belokranjskega
odreda 11, Metlika, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,D1,D,G,H, št. S 001405145,
reg. št. 5780, izdala UE Metlika.
gnp‑269931
Ranfl Andrej, Dunajska cesta 105,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001298420, reg. št. 226077, izdala UE
Ljubljana. gnn‑269958
Ranko Marija, Kidričevo naselje 5,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000193479, reg. št. 8063, izdala UE
Gornja Radgona. gnm‑270159
Ravnikar Marija, Mlaka 10, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001299971, reg. št. 20631, izdala UE
Kamnik. gnm‑269709
Rebernak Franc, Ulica Ilije Gregoriča
14U, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABEFGH, št. S 610245, reg. št. 19130,
izdala UE Maribor. gnp‑270156
Remšak Peter, Šokat 1, Gornji Grad,
vozniško dovoljenje, št. S 002012736, izdala
UE Mozirje. gnr‑269929
Remškar Tomaž, Loška cesta 26,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 2118026, reg. št. 8623, izdala UE
Vrhnika. gne‑269917
Rezec Leonardo, Na Lipico 4, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003057531, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnx‑269923
Rijavec Nadja, Kal nad Kanalom 55/
b, Kanal, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001483822, izdala UE Nova Gorica.
gnw‑269924
Rojko Matjaž, Ulica Josipa Priola 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001534700, reg. št. 113887, izdala UE
Maribor. gnq‑270155
Roš Dejan, Novo polje, Cesta XIX/5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002145910, reg. št. 201292, izdala UE
Ljubljana. gnc‑269969
Rožman Tanja, Mesarska cesta 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001340737, reg. št. 230150, izdala UE
Ljubljana. gnq‑269955
Starovič Volk Zana, Šolska ulica 15,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000047132, reg. št. 11702,
izdala UE Piran. gnb‑270045
Sterle Franc, Kozarišče 20, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 000270651, reg. št. 2981, izdala UE
Cerknica. gnc‑270144
Svoljšak Aleksander, Slamnikarska
cesta 27, Domžale, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 000234386, reg. št. 5948,
izdala UE Domžale. gnl‑269935
Šimenko Janči, Dravinski vrt 65, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 312302, izdala UE Ptuj. gnf‑270141
Škafar
Darja,
Praprotnikova
20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001850443, reg. št. 68626, izdala UE
Maribor. gnf‑269691
Šnajder Ivan, Zasavci 4, Ormož, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 00131806,
izdala UE Ormož. gnj‑269912
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Štrus Andrej, Pod gozdom, Cesta IV/1,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002152731, izdala UE Grosuplje.
gnb‑270070
Tomažin Aleksander, Senuše 30/a,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 16512, izdala UE Krško.
gnd‑270168
Tomc Martin, Trg na stavbah 5, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001246015, reg. št. 6742, izdala UE
Litija. gnq‑269680
Turčinović Mediha, Pokopališka ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001872423, reg. št. 160950, izdala UE
Ljubljana. gnf‑269966
Turnar Franc, Trg 11, Rogatec, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 3040755, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnu‑269676
Udovč Matjaž, Seidlova cesta 24,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 001416710, izdala
UE Novo mesto. gnn‑269683
Ule Uroš, Cankarjeva ulica 39, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 002152457, reg. št. 10423, izdala UE
Trebnje. gnj‑269687
Urh Milan, Ranče 7/H, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000305975, reg.
št. 26511, izdala UE Maribor. gnu‑269701
Valenčič Sandi, Kajuhova ulica 3,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001528694, reg. št. 11308, izdala UE
Postojna. gny‑269922
Vidic Marko, Rosalnice 58, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001405177, reg. št. 5175, izdala UE
Metlika. gnx‑269673
Vincek Franc, Stojnci 28, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1621634, izdala
UE Ptuj. gnv‑269950
Vindiš Zavratnik Zdenka, Spodnji
Leskovec 10/a, Zgornji Leskovec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 864363, izdala
UE Ptuj. gnu‑269951
Volk Majda, Zadružna pot 8, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000158246, izdala UE Logatec.
gno‑270032
Vraničar Aleš, Ždinja vas 29, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003197203, izdala UE Novo mesto.
gnm‑269684
Vuksanović Božo, Šišenska cesta 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001797250, reg. št. 84525, izdala UE
Ljubljana. gnh‑269714
Zavasnik Luka, Markovo 4/c, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 000037961, reg. št. 8359, izdala UE
Kamnik. gnj‑269712
Žolt Lazar, Ćentiba, Glavna ulica 15,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. ANGH, št. SM 000006433, izdala UE
Lendava. gnb‑269920

Zavarovalne police preklicujejo
Ljubinković Mirjana, Brodarjev trg
11, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
41601000786,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. gnd‑270093
Progalant
d.o.o.,
Goriška
23/d,
Ajdovščina, zavarovalno polico, št. 407087.
gnf‑270091
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Spričevala preklicujejo
Aberšek Uroš, Šorlijeva ulica 15, Kranj,
diplomo Centra za dopisno izobraževanje
– Univerzum, št. 1001/91 – strojni tehnik,
izdana leta 1991. gnc‑269944
Akalović Marijo, Cankarjeva cesta 5,
Tržič, spričevalo 2. letnika Srednje lesarske
šole Škofja Loka, izdano leta 2007.
gnk‑269761
Alović Kristina, Ulica mladih borcev 5,
Hrastnik, maturitetno spričevalo in spričevalo
4. letnika Gimnazije Trbovlje, izdano leta
2006. gne‑270067
Andrejaš Marko, Kal 4/I, Dol pri Hrastniku,
indeks, št. 23980006, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gnq‑269730
Bavdek Pavel, Spodnja slivnica 107,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok Šiška Ljubljana,
izdano leta 2000. gnl‑270210
Belič Jure, Malovaška ulica 16, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene
in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1999 in 2000. gnd‑269943
Biber Barbara, Dunajska 173, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Danile Kumar v
Ljubljani, izdano leta 2004. gni‑270088
Boštjančič Teja, Reška ulica 11,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Ekonomske
šole v Ljubljani, št. III/t7536, izdano leta
2004. gns‑269878
Brank Logar Darija, Na gmajni 70,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Moste v Ljubljani, izdano
leta 1994, izdano na ime Longar Darija.
gnz‑270221
Bratanovič Muamer, Cesta v Laško 2c,
Celje, spričevalo spričevala 4. in 5. letnika
Ljudske univerze v Celju, izdano leta 2004
in 2005. gnv‑270100
Bucik Marjan, Chengdujska cesta 8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne grafične šole v Ljubljani, izdano
leta 1975. gnb‑269720
Camlek Aleksandra, Tržaška 463, Brezovica pri Ljubljani, diplomo Srednje zdravstvene
šole v Piranu, št. 122, izdana leta 1987, na
ime Ravbar Aleksandra. gnm‑269734
Capuder Šomen Matjana, Kogojeva ulica
8, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Ivan Cankar Ljubljana, izdano
leta 1982, izdano na ime Šomen Matjana.
gnd‑270118
Cerovšek Mojca, Vreskovo 97, Trbovlje,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Trbovlje, izdano leta 1999
in 2000. gny‑269722
Čampa Marjan, Zapotok 9, Ribnica,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1993. gnb‑269870
Dekleva Bojana, Zminec 49, Škofja Loka,
spričevalo 4. letnika in spričevalo poklicne
mature Srednje šole za farmacijo, kozmetiko
in zdravstvo v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnx‑269698
Drnovšek Saša Tjaša, Čičare 3,
Kranjska Gora, maturitetno spričevalo
Gimnazije Poljane, izdano leta 1995.
gnr‑270079
Džajić Dalibor, Ulica Andreja Kumarja 20,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Livada,
izdano leta 2006. gni‑269688
Ferlič Aleš, Malejeva ulica 6, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene

in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1993 in 1994. gnn‑270133
Furlan Marijana, Kolodvorska 13,
Vrhnika, maturitetno spričevalo Gimnazije
Koper, izdano leta 1982. gnc‑269744
Gajšek Vid, Tesarska ulica 16, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Centra za
parmanentno izobraževanje Cene Štupar
Ljubljana. gnb‑270220
Golob Nina, Studenec 9/b, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2004 in 2005.
gns‑269703
Gorjup Urša, Kostanjeviška 42, Nova
Gorica, spričevalo Gimnazije Nova Gorica.
gnk‑270086
Gračnar Polona, Stopče 41, Grobelno,
preklic
maturitetnega
spričevala,
objavljenega v Uradni list RS, št. 76/2007.
gni‑270138
Gruden Mateja, Trnje 64, Postojna,
spričevalo 3. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Ljubljana, izdano leta 2004.
gnh‑270064
Haidarević Hariz, Kladanj, BIH, spričevalo
o zaključnem izpitu Šolskega centra Boris
Kidrič Celje – Šola za voznike, izdano leta
1980. gnf‑270116
Horvat Jožica, Dolič 109, Kuzma,
diplomo SCTPU Murska Sobota p.o.tekstilni konfekcionar. gnv‑269879
Hravič Rajko, Oljčna pot 63/a, Koper
– Capodistria, spričevalo o končani OŠ
Vojke Šmuc Koper, izdano leta 1972.
gnb‑270095
Jahić Enisa, Rodik 12, Kozina, spričevalo
1. letnika Srednje poklicne in tehniško
kmetijske šole v Novi Gorici, izdano leta
1998. gne‑269892
Jahić Enisa, Rodik 12, Kozina, spričevalo
2. letnika Srednje poklicene in tehniško
kmetijske šole v Novi Gorici, izdano leta
1999. gnd‑269893
Jahić Enisa, Rodik 12, Kozina, spričevalo
3. letnika Srednje poklicne in tehniško
kmetijske šole v novi Gorici, izdano leta
2000. gnc‑269894
Jahić Enisa, Rodik 12, Kozina, spričevalo
4. letnika Srednje poklicne in tehniško
kmetijsko živilske šole v Novi Gorici, izdano
leta 2001. gnb‑269895
Jahić Enisa, Rodik 12, Kozina, spričevalo
5. letnika Srednje poklicne in tehniško
kmetijsko živilske šole v Novi Gorici, izdano
leta 2002. gnz‑269896
Jahić Enisa, Rodik 12, Kozina, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje poklicne in
tehniško kmetijske živilske šole v Novi
Goriciš, izdano leta 2000. gny‑269897
Janežič Aleš, Šišenska 19, Ljubljana,
indeks, izdala Srednja pedagoška šola v
Ljubljani. gnv‑270075
Jeram Tanja, Ilirska 6, Tolmin, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo 1. letnika
Srednje usnjarske šole v Domžalah, izdano
leta 1992 in 1994. gnu‑269726
Jeromel Mira, Razdorca 33, Mislinja,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Slovenj Gradec. gnw‑270024
Jeršin Jan, Slape 128, Ljubljana,
spričevalo 1, 2. letnika in obvestilo o uspehu
3. letnika Srednje šole za elektrotehniko in
računalništvo v Ljubljani, izdano leta 2004,
2005 in 2006. gnx‑270223
Jovančević Danijel, Tržaška cesta 65,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani. gni‑270213
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Jurak Anita, Delavska ulica 24, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2001. gnr‑270104
Justin Grega, Prešernova 4, Radovljica,
spričevalo
1.
letnika
TŠC
Kranj.
gnn‑269758
Kavčič Irena, Pašelj 26/b, Preddvor,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 2000. gny‑270022
Kavčič Irena, Pašelj 26/b, Preddvor,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj,
izdano leta 2000. gne‑270021
Kocjančič Matija, Lepodvorska 2,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ 8.
razreda OŠ Toneta Čufarja v Ljubljana,
izdano leta 2006. gnn‑269887
Kocmur Maja, Celovška cesta 138,
Ljubljana, maturitetno spričevalo in obvestilo
o uspehu pri maturi Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 2001. gne‑269742
Kocuvan Silva, Vitomarci 4, Vitomarci,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske
šole Ptuj, izdano leta 1993. gnl‑270135
Kolbl Klavdija, Vir, Jurčičeva 4, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnx‑269723
Korenčič Luka, Okiškega ulica 35,
Ljubljana,
maturitetno
spričevalo
in
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2002 in 2003. gnm‑269884
Kovačić Tijana, Jadranska cesta 16/a,
Ankaran – Ankarano, spričevalo 7. razreda
OŠ dr. Aleša Beblerja, izdano leta 2005.
gnm‑269759
Kravcar Tjaša, Bistrica 7, Tržič, spričevalo
3. in 4. letnika Gimnazije Šentvid, izdano
leta 2000 in 2001. gne‑270092
Krek Alojz, Žirovski Vrh 44, Žiri, spričevalo
o končani OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas,
izdano leta 1974. gnw‑269874
Kump Jožica, Trnovci 30, Sveti Tomaž,
spričevalo o končani OŠ Mala Nedelja,
izdano leta 1976, izdano na ime Mar Jožica.
gnv‑269750
Ljoki Alen, Stara cesta 18, Semič,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Črnomelj,
izdano leta 2007. gnz‑270096
Lovrenčec Lotrič Mojca, Delavska
cesta 12, Šenčur, diplomo in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje šole pedagoške,
računalniške naravolslovne matematične
usmeritve Kranj, izdano leta 1985 in 1986.
gnz‑269746
Matijaševič Patrick, Prešernova ul. 4,
Radovljica, spričevalo 3. razreda OŠ Antona
Tomaža Linharta Radovljica, izdano leta
2007. gnm‑270209
Matjaž Tanja, Gorenje Blato 11, Škofljica,
spričevalo 3. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnt‑269727
Merhar Aleksander, Podgorska cesta 2/
a, Ribnica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole tehničnih usmeritev in družboslovja
Kočevje, izdano leta 1988 in 1989.
gnn‑270083
Mesić Asim, Preglov trg 7, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje poklicne
in strokovne šole Bežigrad. gns‑270078
Meško Monika, Mihovci 28, Velika
Nedelja, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Ormož. gnp‑269756
Mežnarc Franja, Brda 31/a, Šmartno pri
Slov. Gradcu, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole, izdano leta 1982.
gnq‑269880
Mirc Klemen, Bokalova 1/a, Jesenice,
spričevalo 1. letnika SETŠ Radovljica,
izdano leta 1997. gnk‑270136

Mohorko Robert, Loka pri Žusmu 134,
Loka pri Žusmu, spričevalo 3. letnika Srednje
frizerske, tekstilne, strojne in prometne šole
Celje, izdano leta 1993. gnv‑270025
More Zvezdana, Zagrjškova ulica 29,
Kranj, diplomo Srednje medicinske šole
v Ljubljani, izdana leta 1971, na ime Wolf
Zvezdana. gny‑269872
Mršič Jasna, Šmartno ob Paki 137,
Šmartno ob Paki, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. letnika Zdravstvene
šole v Celju. gnf‑270216
Murtezić Almir, Gortanova 8, Piran
– Pirano, spričevalo od 1. do 4. letnika
Gimnazije Piran, izdano leta 1998, 1999,
2001 in 2003. gnt‑270027
Oblak Anamarija, Linhartova cesta 64,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1 do 4. letnika Aškerčeve
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1996,
1997, 1998 in 1999. gnl‑269710
Pašič Maja, Krvavčji Vrh 24, Semič,
maturitetno spričevalo Gimnazije Črnomelj,
izdano leta 2001. gne‑270042
Pekolj Tadeja, Pot v Boršt 15, Ivančna
Gorica, spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske
gimnazije – Srednje šole Josip Jurčič
Ivančna Gorica, izdano leta 2004 in 2005.
gnn‑269983
Perdih Gregor, Žagarjeva 8, Tolmin,
maturitetno spričevalo Gimnazije Tolmin,
izdano leta 1998. gnl‑270085
Perić Boštjan, Partizanska cesta 42,
Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole v Kranju, izdano leta
1994. gnz‑269871
Petrovčič Matej, Jamnica 13/a, Logatec,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnq‑269705
Pflege Tadeja, Mrtvice 44, Leskovec pri
Krškem, spričevalo 3. letnika Strokovne
gimnazije Krško, izdano leta 2007.
gns‑270028
Podsedenšek Barbika, Latkova vas 135,
Prebold, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole v Celju, izdano
leta 1992. gnt‑270081
Pogačar Blaž, Hudo, Hujska cesta
7, Radomlje, spričevalo 2. letnika (PTI)
Srednje šole Domžale, izdano leta 2006.
gnj‑270212
Poje Magdalena, Cesta Notranjskega
odreda 26, Stari trg pri Ložu, spričevalo 3.
letnika Ekonomske srednje šole Ljubljana
– dislocirana enota Postojna, izdano leta
1983, izdano na ime Ponuda Magdalena.
gng‑270090
Prašnikar Marija, Ulica 9. korpusa 31,
Piran – Pirano, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje frizerske šole Koper. gno‑269757
Račič Alenka, Mali Obrež 22, Dobova,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske in trgovske šole Brežice –
prodajalec, izdano leta 1999. gnc‑269873
Reibard David, Koroška cesta 6, Bled,
spričevalo 1. letnika Administrativne šole.
gnp‑269881
Rijavec Maja, Malgajeva ulica 7, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2000 in 2001. gnf‑269716
Rojs Doroteja, Predilniška ul. 3, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja v
Mariboru, izdano leta 2004. gnm‑270084
Rola Milan, Primorska ulica 8, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Rakičan v Murski Soboti,
izdano leta 1978. gnc‑269869
Rožmanec Tina, Miklavčeva ulica 46,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
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upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1996, izdano na ime Fajdiga
Tina. gnk‑269936
Sečnik Miha, Butajnova 20, Ljubljana
Šmartno, spričevalo poklicne mature SPSŠB
v Ljubljani, izdano leta 2006. gno‑270082
Serdinšek Barbara, Tomšičeva ulica
55, Velenje, spričevalo Srednje strokovne
in poklicne šole Celje, izdano leta 2002 in
2003. gnq‑270080
Silnović Ajida, Titova 3, Jesenice,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jesenice,
izdano leta 2007. gnj‑269737
Stele Veronika, Klavčičeva ulica 13,
Kamnik, spričevalo o končani OŠ Komenda,
izdano leta 2004. gny‑270222
Suša Klemen, Trubarjeva cesta 48,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2000. gnq‑269980
Svetek Tilen, Studenec 11, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2005. gnr‑269704
Šauer Voktorija, Troštova ulica 7, Ig,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,
izdano leta 1981, izdano na ime Podržaj
Viktorija. gno‑270107
Šibanc Anita, Trnovlje pri Socki 21,
Nova Cerkev, spričevalo 3. letnika Srednje
vrtnarske šole v Celju, izdano leta 2006.
gnw‑269749
Škrabelj Peter, Pirnatova ul. 4, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Rodica – Domžale,
izdano leta 2004. gnr‑270029
Šotl Jernej, Mislinjska Dobrava 1,
Šmartno pri Slov. Gradcu, spričevalo
1. letnika Gimnazije Slovenj Gradec.
gnx‑270023
Špeglič Milena, Dol pod Gojko 3,
Frankolovo, spričevalo Srednje trgovske
šole v Celju, izdano leta 1997. gnr‑269754
Štrukelj Miha, Zoletova 9, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani. gnz‑269696
Tavčar Rok, Moste 19, Žirovnica,
spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske šole
Radovljica. gnh‑270139
Tomšič Franci, Ljubljanska cesta 12,
Ivančna Gorica, spričevalo 1. in 3. letnika
Srednje šole Josip Jurčič Ivančna Gorica,
trgovska šola, izdano leta 1998 in 2000.
gnm‑269984
Torkar Brina, Cesta revolucije 8,
Jesenice, indeks, št. 42022713, izdala
Akademija za likovno umetnost v Ljubljani.
gnj‑269762
Trebec Sebastijan, Brkinčeva 26,
Sežana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole v Novi Gorici, izdano
leta 1994. gnh‑270089
Turk Stane, Količevo 117a, Domžale,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene
šole v Ljubljani, izdano leta 1976 in 1977.
gni‑269738
Urankar Tanja, Vrh nad Krašnjo 8,
Domžale, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2007. gnd‑269718
Valjavec Domen, Čargova 17, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje strojne šole v
Ljubljani, izdano leta 2002. gni‑269888
Vasiljević Vesna, Goričene 47, Medvode,
spričevalo o končani OŠ Franca Bukovca
Medvode, izdano leta 1991, izdano na ime
Šarić Vesna. gns‑269728
Vesenjak Boštjan, Drulovka 45/b, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1999. gno‑269882
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Vočanec Brigita, Litmerk 16, Ormož,
spričevalo 5. letnika Vrtnarske šole v Celju,
izdano leta 2004. gnb‑269945
Vočanec Brigita, Litmerk 16, Ormož,
maturitetno spričevalo Vrtnarske šole v
celju, izdano leta 2004. gnz‑269946
Volkar Nina, Povšetova ulica 104/b,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič
v Ljubljani, izdano leta 2003. gnc‑269719
Vujić Diana, Frankovo naselje 73, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja
Loka, izdano leta 2007. gnx‑269748
Zajc Aleš, Bevke 111/a, Log pri Brezovici,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdano leta 2006. gnu‑270076
Zdešar Bojan, Hudovernikova ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2003 in 2005. gny‑270072
Zelko Mojca, Kalanova ulica 6,
Medvode, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Rakičan, izdano leta 2000
in 2001. gnl‑269760
Zemljič Maša, Glavni trg 14, Ljutomer,
spričevalo 3. letnika gimnazije Frana
Miklošiča Ljutomer. gnz‑269875
Zoubek Jure, Stranska vas 46,
Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi
Gimnaziej Ljubljana Šiška, izdano leta 2001.
gny‑269672
Zupančič Miloš, Golniška cesta 47,
Golnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole elektrotehnične usmeritve
Zagorje ob Savi, izdano leta 19992.
gng‑270115
Žabjek Vesna, Pot na Visoko 17,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje upravno
admninstrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1993 in 1994, izdano na ime Snoja Vesna.
gnm‑270113
Žagar Saša, Koblarji 2, Stara Cerkev,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Kočevje,
izdano leta 1998. gnr‑269729
Žiberna Maja, Krvavi potok 37/a, Kozina,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstene šole
v Izoli, izdano leta 2005. gno‑269732
Žibert Silva, Zajasovnik 4, Motnik,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Srednje upravno administrativne šole
v Ljubljani, izdano leta 2004. gng‑270215

Drugo preklicujejo
Bavdek Tatjana, Spodnja Slivnica 107,
Grosuplje, delovno knjižico. gnk‑270211
Bogataj Nina, Breznica 6, Žiri, delovno
knjižico. gnj‑270137
Bot Denis, Kidričeva 9, Lendava –
Lendva, delovno knjižico, zaporedna št. 113,
ser. št. 495029. gnh‑269889
Budin Mateja, Vrhovci, Cesta X/45,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv‑269725
Copot Tjaša, Na Gradišču 6, Mozirje,
delovno knjižico, reg. št. 262, ser. št.
620871. gng‑269890
Corneji Aurelia, Cankarjeva ulica 6,
Sežana, delovno knjižico. gnd‑269743
Dobrič Goran, lampreče 12, Črna na
Koroškem, delovno knjižico. gno‑270132
Forjanič Zlata, Reziška 24, Logatec,
vpisni list za čoln, št. 3734-2071/02-07.
gnq‑269755

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Geršak Andrej, Studenec 12/b, Studenec,
študentsko izkaznico, št. 23060256,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gny‑269972
Golob Alenka, Tržišče 11/d, Tržišče,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za
zobotehnika, opravljeno v Splošni bolnici v
Celju, leta 1986. gnh‑269739
Gulič Teja, Ponikve 68, Sežana, delovno
knjižico, reg. št. 1063694, ser. št. A 606740.
gnk‑269886
Ivandič Tanja, Cankarjeva 80, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 21060220,
izdala FDV v Ljubljani. gne‑270117
Jazbec Matjaž, Klemenova ulica 25,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz‑269721
Jurčič Dejan, Brezje pri Grosupljem 85,
Grosuplje, tahografsko kartico za voznika,
št. 1070500002270000, izdala Cetis d.d.
Celje. gnu‑270026
Kajzer
Tina,
Zgornja
Senica
31/a, Medvode, dijaško izkaznico, izdala
Gomnazija Vič. gnc‑270219
Karneža Maksimiljan, Strmec pri Sv.
Florijanu 74, Rogatec, voznikovo kartico,
št. 1070500005364000. gnh‑270214
Kic Peter, Hudo 14, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 64020069, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnt‑270077
Kirn Miha, Levstikova 18, Kamnik,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-980-0/04. gns‑269753
Klemenčič Peršič Rinalda, Kotnikova
32, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19254002, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gny‑269747
Knor Ratkovič Tara, Zg. Senica 29,
Medvode,
dijaško
izkaznico,
izdala
Gimnazija Poljane. gnh‑270218
Kocjančič Valter, Šmarje 147, Šmarje,
kartico voznika, št. 1070500009175000.
gnu‑269751
Kraševec David, Zagaj 17/a, Ponikva,
delovno knjižico, št. A 593647, izdana leta
2005. gng‑269740
Kutin Aleksandra, Vrhovci, Cesta
XXVIII/12, Ljubljana, delovno knjižico.
gnp‑269681
Lavtižar Simon, Podkoren 41, Kranjska
Gora, študentsko izkaznico, št. 64040122,
izdala fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnb‑269745
Lourinovič Goran, Kubed 7, Gračišče,
mesečno karto, št. 0503424. gnm‑270134
Makovec Majdica, Razkrižje 18/a,
Ljutomer, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
0644/00-39/1995 in reprezentativno obrtno
dovolenje z isto številko, izdana dne 6. 3.
1995. gnj‑270087
Martinović Žarko, Puhova 15, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-05058-00/99. gne‑270217
Medved Damjan, Prelesje 11, Šentrupert,
študentsko izkaznico, št. 23010250, izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnj‑270112
Mlakar Nataša, Cesta 4. julija 54, Krško,
delovno knjižico. gnx‑270073
Mohorko Tatjana Brigita, Sela 7, Lovrenc
na Dravskem polju, delovno knjižico.
gne‑270142
Mrvič Jasmina, Dolenji Boštanj 2,
Boštanj, študentsko izkaznico, št. 21050513,
izdala FDV v Ljubljani. gnl‑269735
Nemec Veronika, Podgorci 3, Podgorci,
delovno knjižico, izdana na ime Kranjec

Terezija, stanujoča Križevci 6, Križevci pri
Ljutomeru. gnx‑269973
Nunič Jelena, Cesta na Lenivec 20,
Sežana, delovno knjižico, reg. št. 1062539,
ser. št. A 509032. gnr‑269883
Pavlev Rade s.p., Gradnikove brigade
41, Nova Gorica, izvod licenece za vozilo
Ford z reg. št. GO K6 – 647, izdana 27. 2.
2007. gnw‑269724
Pečaver Andrej, Režiška 26, Logatec,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 3736-1-00370-0/06. gnt‑269752
Perović Ana, Tovarniška 3/c, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 61219962,
izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru.
gnl‑269885
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana-Petrol, štampiljko pravokotne
oblike z napisom PETROL 111 Petrol
d.d.,Ljubljana 1527 Ljubljana, Dunajska
cesta 50. gnp‑269731
Polak Maja, Ob Belci 1, Bohinjska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 37010011,
izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gne‑269717
Pucelj Nataša Katarina, Tržaška cesta
208, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 18020323, izdala FF v Ljubljani.
gnh‑270114
Repič Anita, Novakova ulica 5, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala gimnazija Poljane.
gnf‑269891
Repič Kristina, Žapuže 21/a, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 01002381,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnc‑269898
Robačer Ivan, Ulica bratov Jančarjev
11/a, Vojnik, vpisni list za čoln, št. 37343029/00-06, reg. št. KP 4410. gnk‑269736
Ruperts Roman, Pot na Polane 26,
Brezovica pri Ljubljani, delovno knjižico.
gnm‑270009
Slivniker Jože, Franca Mlakarje 46,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw‑269899
Šket Aleš, Tržišče 29, Rogaška Slatina,
študentsko izkaznico, št. 31230161,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnw‑270074
Štubelj Dejan, Ulica bratov Učakar 026,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu‑270101
Titan Jerica, Mezgovci ob Pesnici 59,
Dornava, delovno knjižico. gnu‑269876
Tomažič Ljubo, Maistrova 16, Litija,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 027/13-02027-08, se. št. 195.
gnf‑269695
Transport Miklavc s. p., Cvetlična ulica
2, Nazarje, izvod LSB za vozilo DAF FAS
95XF z reg. št. CE R1-129, izdano pri OZS.
gnn‑269733
URDIH TRANSPORT, Branimir Urdih
s.p., Kostanjevica 79/c, Kostanjevica
na Krasu, izvod licence skupnosti, št.
000845 za vozilo z reg. št. GO C7 – 300.
gnc‑270094
Urek Darinka, Kapele 31, Kapele,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdano pri Ministrstvu za šolstvo in šport
republike Slovenije, št. 3/2653, izdano leta
2006. gnf‑269741
Vidmar Sarah, Gradnikove 4, Tolmin,
študentsko izkaznico, št. 22064670, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani. gnt‑269702
Žerovnik Jožef, Bočna 101, Mozirje,
orožni list, št. OL 21431, izdala UE Mozirje.
gnt‑269902
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Mednarodni razpisi
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Javni razpisi
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Javne dražbe

6161

Razpisi delovnih mest
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Druge objave

6177

Evidence sindikatov

6183

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja
konkurence
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Zavarovanja terjatev

6187
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Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
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Oklici dedičem
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Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

6211
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Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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6222 /

Št.

79 / 31. 8. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

1. DVD

re

oma
o
vim
a
r
p
Pos

1991–2006

DVD je zasnovan tako, da v prvem delu
DVD-ja lahko pregledujemo uredbeni del
Uradnega lista RS od leta 1991do leta 2006.
Prav tako v tem delu najdemo mednarodne
pogodbe od leta 1991 do leta 2006. Na zaslonu
se posamezne številke uradnega lista pojavljajo
prav v takšni obliki kot na papirju. Letno kazalo
predpisov (register) je v celoti povezano
s posameznimi številkami, tako da s klikom
miške takoj dobimo tisto stran, kjer je objavljen
iskani dokument. Znotraj letnika je možno
iskanje po polnem besedilu, kopiranje besedil
in tiskanje posameznih strani.
V drugem delu DVD-ja pa lahko brskamo znotraj
razglasnega dela, in sicer od leta 1995 dalje.
DVD je obsežnejša oblika predhodnega CD-ja,
s to razliko, da na enem mestu najdemo vse
objave od osamosvojitve Slovenije do konca
leta 2006.

Število uporabnikov

EUR

1 uporabnik

SIT

96

23.005

2–5 uporabnikov

129

30.914

6–10 uporabnikov

158

37.863

11–25 uporabnikov

211

50.564

26–50 uporabnikov

328

78.602

Nepreklicno naroþam

Uradni list – DVD 1991–2006

Štev. uporabnikov

Štev. izvodov

Ime in priimek

Z ALOŽBA

Podjetje
Sektor

Slovenska cesta 9
1000 Ljubljana

DA

NE

Naslov

NAROýILA

Pošta

tel.: 01/200 18 38

Datum
Podpis

faks: 01/425 14 18
e-pošta:
prodaja@uradni-list.si
internet:
www.uradni-list.si

Dav. zav.

Davþna št.

Žig
Po prejemu naroþila bomo poslali predraþun za naroþene izdelke. Po plaþilu predraþuna, vam bomo poslali naroþene izdelke in raþun.
Vse cene vkljuþujejo DDV.
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