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Leto XVII

Javni razpisi

Št. 331-30/2007/2

Ob-32150/07

Obvestilo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, objavlja zaprtje javnega razpisa za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za leti 2007 in
2008, objavljen v Uradnem listu RS, št. 98 z
dne 26. 10. 2007 – Ob-28886/07.
Na podlagi drugega odstavka 23. člena
Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa
razvoja podeželja RS 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 94/07) se zapre javni razpis. Zaprtje javnega razpisa stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 8011-5/207-6-45

Ob-32281/07

Obvestilo
Javni sklad RS za regionalni razvoj in
razvoj podeželja z dnem 30. 11. 2007 objavlja zaprtje javnega razpisa za dodeljevanje
sredstev, namenjenih za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
93 z dne 12. 10. 2007 (Ob-27433/07).
Vloge, ki bodo prispele po objavi zaprtja
razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in razvoj podeželja
Št. 8011-2/2007-45-44

Ob-32165/07

Spremembe
V javnemu razpisu za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje investicijskih projektov podjetniškega značaja, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 72/07 z dne
10. 8. 2007 (Ob-22502/07) in njegovi dopolnitvi v Uradnem listu RS, št. 90/07 z dne
5. 10. 2007 (Ob-26938/07), ki je bil objavljen
s strani Javnega sklada Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja, se
vključijo naslednje spremembe:
– V poglavju VI. javnega razpisa – Roki
in način prijave, se v prvem odstavku točke 1., besedilo – »Prvi rok za oddajo prijav
je 11. 9. 2007 (velja poštni žig). Drugi rok
za oddajo prijav je 10. 10. 2007, tretji rok
12. 11. 2007 in četrti rok 10. 12. 2007«
nadomesti z »Prvi rok za oddajo prijav je
11. 9. 2007 (velja poštni žig). Drugi rok

za oddajo prijav je 10. 10. 2007, tretji rok
12. 11. 2007, četrti rok 14. 12. 2007 ter peti
rok dne 11. 1. 2008«.
Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in razvoj podeželja
Št. 380-10/2007

Ob-32280/07

Sprememba
Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana za
javni razpis za izobraževanje učiteljev
za uporabo IKT pri poučevanju in učenju ter izdelavo e-gradiv, oznaka razpisa:
MŠŠ-IZO4-RO-380-10/2007, št. 38-10/2007,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 98 z dne
26. 10. 2007, objavlja naslednjo spremembo:
V točki VIII. Okvirna višina razpoložljivih
sredstev, se spremeni višina sredstev, ki so
na razpolago za javni razpis, in se sedaj
glasi:
»Skupna višina razpoložljivih sredstev,
ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega
razpisa, je 3.390.667,00 EUR.
Sredstva bodo črpana v letu 2008 iz
dveh proračunskih postavk:
– 25% iz 4410 Strukturni skladi – lastna
udeležba – EPD 2.3.: izobraževanje učiteljev in razvoj izobraževanja v primarnem in
sekundarnem sektorju,
– 75% iz 4423 Strukturni skladi – tuja
udeležba – EPD 2.3.: izobraževanje učiteljev in razvoj izobraževanja v primarnem in
sekundarnem sektorju.
Konto na obeh postavkah je:
– za javne zavode: 4133 – Tekoči transferi v javne zavode,
– za podjetja: 4102 – Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom,
– za neprofitne zavode: 4120 – Tekoči
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.
ESS – Tuja udeležba
ESS – Lastna udeležba
Skupaj

Proračunska postavka Skupaj sredstva v letu 2008
4423
2.543.000,25 EUR
4410
847.666,75 EUR
4410, 4423
3.390.667,00 EUR

Sredstva po posameznih sklopih:
Sklop 1: 2.960.000,00 EUR,
Sklop 2: 390.667,00 EUR,
Sklop 3: 40.000,00 EUR.«
Ministrstvo za šolstvo in šport

Stran
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Št. 01405-29/2007/6
Ob-32672/07
Na podlagi prvega odstavka 47. člena
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo)
in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za dodelitev koncesij v visokem šolstvu
za izvajanje študijskih programov prve
stopnje
I. Koncesija se razpisuje za visokošolske
zavode z Gorenjske, Goriške, Savinjske in
Koroške regije oziroma regije Jugovzhodna
Slovenija za redni študij po dodiplomskem
študijskem programu prve stopnje, in sicer
za največ 70 in najmanj 40 razpisanih mest
v prvem letniku.
Ne glede na regionalno načelo se koncesija razpisuje za študijske programe na
področju (21) umetnost.
Koncesija se podeljuje najmanj za toliko
časa, kolikor traja študij ene vpisne generacije, in sicer postopoma od študijskega leta
2008/2009 naprej.
II. Na razpis se lahko prijavi samostojni
visokošolski zavod, ki:
1. je ustanovljen v skladu z Zakonom o
visokem šolstvu,
2. ima po postopku, določenem z Zakonom o visokem šolstvu, sprejet študijski
program, ki ga prijavlja na razpis,
3. je vpisan v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo oziroma bo vpisan najkasneje do soglasja Vlade Republike Slovenije
k razpisu za vpis v dodiplomske študijske
programe 2008/09,
4. študij izvaja tako, da so stroški na
študenta za posamezni letnik primerljivi s
povprečnimi stroški financiranih študijskih
programov z istega študijskega področja v
Republiki Sloveniji,
5. po sklenitvi koncesijske pogodbe za
redni študij ne bo zaračunaval šolnine.
Dokazil iz 1., 2. in 3. točke ni treba prilagati, ker bodo pridobljena po uradni dolžnosti.
III. Pisni prijavi je treba priložiti tudi:
– natančno poročilo o študentih, vpisanih
v študijskem letu 2007/2008 (načinu študija, spolu, starosti, srednješolski izobrazbi,
uspehu v srednji šoli in stalnem prebivališču), oziroma podatke o predvidoma vpisanih študentih po letnikih v študijskem letu
2008/09,
– natančne podatke o prostorskih pogojih in opremljenosti visokošolskega zavoda
(število študentov na m2 predavalnic, število
študentov na računalnik, število zaposlenih
na m2 predavalnic, število zaposlenih na računalnik),
– natančne podatke o kadrovskih razmerah na visokošolskem zavodu (število zaposlenih po vrsti zaposlitve, izraženih v FTE),
– natančne podatke o stroških študija
na visokošolskem zavodu v študijskem letu
2007/2008 (prikazane po elementih iz 5. člena Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih
v visokem šolstvu – Uradni list RS, št. 40/94
in 45/98) in dosedanjih virih financiranja,
– oceno o stroških študija na visokošolskem zavodu v študijskem letu 2008/2009
(prikazane po elementih iz 5. člena Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem
šolstvu – Uradni list RS, št. 40/94 in 45/98)
in virih financiranja,
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– podatke o neproračunskih virih financiranja za redni način izvajanja študijskega
programa,
– sklep pristojnega organa o tem, da študijski stroški na študenta ne bodo večji, kot
je določeno v točki II. 4.,
– pravila, po katerih visokošolski zavod
spremlja in ocenjuje kakovost študijskega
in raziskovalnega dela,
– podatke o predvidenem številu vpisnih mest za 1. letnik v študijskem letu
2008/2009.
IV. Merila za izbiro: prednost pri izbiri
imajo prijavitelji, ki prijavljajo študijski program s področja (21) umetnost, (22) humanistika, (31) družbene vede, (34) poslovne
in upravne vede, (44) fizikalne in kemijske
vede, (52) tehnika, (54) proizvodne tehnologije, (72) zdravstvo ali (85) varstvo okolja.
Dodatno se upošteva povezanost programov na I. in II. stopnji ter že pridobljene
koncesije za izvajanje programov na I. ali
II. stopnji. Na izbiro vpliva tudi izkazovanje
boljših materialnih in kadrovskih razmer ter
več neproračunskih virov financiranja za redni način izvajanja študijskega programa.
Praviloma se podeljujejo koncesije enemu
visokošolskemu zavodu na študijsko področje na regijo.
V. Prijave: poslati jih je treba na pravilno
izpolnjenem prijavnem obrazcu (obrazec:
MVZT-koncesija-dec-2007) v zaprti ovojnici, na kateri naj bo napisano »Ne odpiraj
– prijava na razpis za podelitev koncesij v
visokem šolstvu« in naslov pošiljatelja. Prijave sprejema Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki
so priporočeno oddane po pošti najpozneje
do 10. 12. 2007 ali osebno oddane na sedež
Ministrstva najpozneje do 10. 12. 2007 do
12. ure. Odpiranje vlog bo 12. 12. 2007 ob
10. uri v sejni sobi na Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana / IV. nadstropje.
VI. Izbirni postopek bo vodila komisija,
imenovana s sklepom Vlade Republike Slovenije.
Prijavljeni bodo o izbiri obveščeni v
osmih dneh po odločitvi Vlade Republike
Slovenije.
VII. Z izbranimi visokošolskimi zavodi bo
sklenjena koncesijska pogodba najpozneje do 1. oktobra 2008. Financirani bodo po
Uredbi o javnem financiranju visokošolskih
in drugih zavodov, članic univerz, od leta
2004 do leta 2008.
VIII. Prijavni obrazci so na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, v rubriki »Javni razpisi«: http://
www.mvzt.gov.si; dodatne informacije so
prav tako na voljo na tem ministrstvu, tel.
01/478-46-48.
Številka: 01405-29/2007/6
Ljubljana, dne 28. novembra 2007.
EVA 2007-3211-0033
Vlada Republike Slovenije
Št. 622/07
Ob-32118/07
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 285/5, travnik v izmeri 141 m2,
parc. št. 287/5, travnik v izmeri 173 m2, parc.
št. 283/2, njiva v izmeri 3435 m2 in parc. št.

284/2, travnik v izmeri 1018 m2, vse vpisane
pri vl. št. 978, k.o. Predtrg. Zemljišča so po
planu opredeljena kot stavbna zemljišča, izklicna cena zemljišč znaša 858.060,00 EUR
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo skupaj.
Zaporedna št. 2
Parc. št. 34/2, gospodarsko poslopje v
izmeri 790 m2, vpisana pri vl. št. 210, k.o.
Petelinje. Zemljišče je po planu opredeljeno
kot stavbno zemljišče. Na parceli stoji dotrajan objekt – lesena nadstrešnica, katere ocenjena starost je 40 let. Izklicna cena
zemljišča znaša 97.549,20 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 3
Parc. št. 34/3, gospodarsko poslopje v
izmeri 790 m2, vpisana pri vl. št. 210, k.o.
Petelinje. Zemljišče je po planu opredeljeno
kot stavbno zemljišče. Na parceli stoji dotrajan objekt – lesena nadstrešnica, katere ocenjena starost je 40 let. Izklicna cena
zemljišča znaša 97.549,20 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 4
Parc. št. 1074, travnik v izmeri 1747 m2,
vpisana pri vl. št. 80, k.o. Borovec, in parc.
št. 1075/1, sadovnjak v izmeri 1930 m2, parc.
št. 1075/2, sadovnjak v izmeri 685 m2, parc.
št. 98.S, stavbišče v izmeri 130 m2, parc. št.
102.S, stavbišče v izmeri 86 m2, vse vpisane
pri vl. št. 79, k.o. Borovec in parc. št. 959/2,
sadovnjak v izmeri 303 m2, parc. št. 99.S,
stavbišče v izmeri 30 m2, parc. št. 962/1,
sadovnjak v izmeri 1013 m2, vse vpisane
pri vl. št. 81, k.o. Borovec. Zemljišča se po
planu nahajajo znotraj poselitvenega območja naselja, izklicna cena zemljišč znaša
71.088,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV). Zemljišča se prodajajo skupaj.
Zaporedna št. 5
Parc. št. 1272, travnik v izmeri 993 m2,
vpisana pri vl. št. 668, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem
območju, izklicna cena zemljišča znaša
19.065,60 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 6
Parc. št. 1273, travnik v izmeri 993 m2,
vpisana pri vl. št. 668, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem
območju, izklicna cena zemljišča znaša
19.065,60 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 7
Parc. št. 1287, travnik v izmeri 1169 m2,
vpisana pri vl. št. 1302, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem
območju, izklicna cena zemljišča znaša
22.444,80 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 8
Parc. št. 1277/3, travnik v izmeri 6260 m2,
vpisana pri vl. št. 933, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem
območju, izklicna cena zemljišča znaša
120.192,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 9
Parc. št. 1277/4, gozd v izmeri 11445 m2
in travnik v izmeri 11400 m2, vpisana pri vl.
št. 933, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem območju, izklicna
cena zemljišča znaša 438.624,00 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 10
Parc. št. 795, travnik v izmeri 3655 m2,
vpisana pri vl. št. 638, k.o. Vojnik trg do
deleža 1838/3655. Zemljišče je po planu
opredeljeno kot stavbno zemljišče. Na par-
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celi stojita pomožna objekta – strojna lopa
in drvarnica, ki nista last prodajalca in nista
predmet prodaje. Izklicna cena zemljišča
znaša 64.342,23 EUR (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu kavcije, pravne osebe pa
izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30
dni in potrdilo o plačilu kavcije.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 14. 12.
2007, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____–Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati kavcijo v višini 20% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-10/2007 za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po
odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri
čemer se položena kavcija všteje v kupnino. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši
ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe,
Sklad zadrži njegovo kavcijo. V primeru, da
kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh
od notarske overitve podpisa prodajalca na
pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana
na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži
njegovo kavcijo.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičninah pod zap.
št. 1, 2, in 3, občina uveljavlja predkupno
pravico. V skladu z 88. členom Zakona o
urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal
pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na območju katere ležijo predmetne
nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz
tega razpisa. Občina se mora o ponudbi
izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer
se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če
občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo,
bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če
občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom v postopku javnega zbiranja
ponudb.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega
zakonika lahko solastniki na nepremičnini

Št.

pod zap. št. 10 uveljavljajo predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem, prav tako pa v skladu s 87. členom
Zakona o urejanju prostora na nepremičnini
uveljavlja predkupno pravico občina, na območju katere leži predmetna nepremičnina.
Prodajalec bo po izvršenem komisijskem
odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za
prodajo solastniškega dela nepremičnine
po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa
solastniku oziroma solastnikom in občini na
območju katere ležijo predmetne nepremičnine. O ponudbi se mora solastnik oziroma solastniki in občina izjaviti najpozneje v
petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer
se šteje, da nepremičnin ne bodo kupili. V
primeru, da bo tako občina kot tudi solastnik
oziroma solastniki v petnajstih dneh sprejeli
ponudbo Sklada za prodajo solastniškega
dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni
iz tega razpisa, bo Sklad sklenil prodajno
pogodbo z občino. V primeru, da občina
ponudbe Sklada za prodajo solastniškega
dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni
iz tega razpisa ne bo sprejela, ponudbo pa
bo sprejel solastnik oziroma solastniki, bo
Sklad sklenil prodajno pogodbo solastnikom
oziroma solastniki. Sklad bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v
postopku javnega zbiranja ponudb samo v
primeru, da tako solastnik oziroma solastniki kot tudi občina ne bodo sprejeli ponudbe
Sklada po najvišje doseženi ceni iz tega
razpisa.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 18. 12. 2007 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 430-74/2007/1
Ob-32309/07
Na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o
postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS,
št. 12/05 in 24/06), ter v zvezi z 12. členom
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – Zdru-01) in podlagi Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za znanstveni tisk, znanstvene sestanke in uveljavljene raziskovalce
iz tujine v letu 2008, št. 430-52/2007/1 z dne
5. 9. 2007, Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenih
sestankov v letu 2008
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskoval-
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no dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa je
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje znanstvenih sestankov, organiziranih v
Republiki Sloveniji, ki so namenjeni:
– izmenjavi in preverjanju spoznanj in
znanj, ki so plod lastnega raziskovalnega
dela znanstvenikov,
– prenosu temeljnih znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis za sofinanciranje
znanstvenih sestankov se lahko prijavijo
organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji in društva
s statusom delovanja v javnem interesu na
področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako
se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po
svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Za kvalitetno organizacijo znanstvenega
sestanka je ustanovljen in zadolžen programski odbor. Najmanj polovica članov programskega odbora mora izpolnjevati pogoje
za vodjo raziskovalnega projekta.
Mednarodni znanstveni sestanek je sestanek, ki poteka v enem izmed svetovnih
jezikov, ima mednarodni programski odbor
in na katerem je od aktivnih udeležencev z
referati in vabljenimi predavanji vsaj polovica udeležencev iz tujine.
Za enodnevni sestanek mora biti predvidenih najmanj 10 referentov ter najmanj 20
referentov za dva ali več dnevni sestanek.
Natančnejši pogoji za sofinanciranje
znanstvenih sestankov so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje
znanstvenega tiska, sestankov in uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2008, št.
6319-13/2007/1, z dne 4. 10. 2007 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija) in v Pravilniku
o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS,
št. 12/05 in 24/06; v nadaljnjem besedilu:
Pravilnik). Oba dokumenta sta sestavni del
razpisne dokumentacije.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec: ARRS-ZS-01-2008 – Prijavna vloga za sofinanciranje znanstvenih sestankov,
– izjava prijavitelja (pravilo »de minimis«). To izjavo podajo le prijavitelji, ki se
ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (gospodarske družbe), in sicer gre za izjavo prijavitelja, da za kritje stroškov, ki bodo
predmet sofinanciranja, ni prejel sredstev iz
drugih virov državnega proračuna (pravilo
»de minimis«).
5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
– tehtnost in aktualnost tematike;
– pričakovana odzivnost sestanka v
znanstveni in strokovni javnosti;
– reference vabljenih predavateljev;
– organizacijske reference vodje programskega ali organizacijskega odbora sestanka (vodja sestanka);
– pridobitev dodatnega sofinanciranja;
– mednarodni značaj sestanka (mednarodna udeležba);
– zagotavljanje racionalne porabe sredstev;
– združevanje več znanstvenih disciplin;
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– periodičnost znanstvenega sestanka
(izvajanje sestanka periodično po različnih državah oziroma v organizaciji ugledne
mednarodne organizacije ali izvajanje sestanka periodično v Sloveniji).
Podrobneje so merila opredeljena v Metodologiji.
6. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo
o pritožbi zoper sklep
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
znanstvenih sestankov sprejme Upravni odbor agencije. Upravni odbor agencije odloči
tudi o pritožbi zoper sklep o izboru prijav.
Prijave bodo ocenjene po postopku in
na način, kot ga določata Pravilnik in Metodologija.
7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 500.000,00 EUR.
8. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sestanek
mora biti izpeljan v letu 2008. V primeru velikih sestankov, ki bodo potekali v letu 2009,
se sofinancira samo pripravljalna dela izvedena v letu 2008 (veliki znanstveni sestanek
je sestanek, na katerem je prisotnih nad 350
udeležencev).
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje znanstvenih
sestankov, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
v enem izvodu v elektronski obliki na naslov:
razpis-sestanki@arrs.si in v enem izvodu v
tiskani obliki na naslov agencije.
b) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
znanstvenih sestankov v letu 2008« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v
vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora
prispeti na naslov agencije ne glede na vrsto
prenosa te pošiljke do vključno 7. 1. 2008
do 12. ure. V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za
sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu
2008«, je lahko le ena prijava. Elektronsko
oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake
kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na
elektronski naslov: razpis-sestanki@arrs.si,
do vključno 7. 1. 2008 do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v
roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in
po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
c) V postopku izbora prijav bo agencija
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse
z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v
roku, določenem s tem razpisom.
d) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko b) komisija za odpiranje
prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s pravilnikom.
10. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, v sobi v II.
nadstropju, dne 10. 1. 2008.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.
12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
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prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dvignejo od dneva objave razpisa vsak delavnik med 8.30 in 15.
uro do vključno 4. 1. 2008 in med 8.30 in 10.
uro dne 7. 1. 2008 pri osebi v vložišču Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana ali
dobijo na spletni strani agencije. (http:/www.
arrs.gov.si/sl/razpisi).
13. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Živi Žlajpah osebno ali
po telefonu 01/400-59-16, vsak delavnik od
9. do 12. ure, e-mail: ziva.zlajpah@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-74/2007-1
Ob-32310/07
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
22/06 – uradno prečiščeno besedilo in
61/06 – Zdru-1), Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03),
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07 in 103/07),
Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih
projektov (št. 511-9/2007-1, 6. 4. 2007),
usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Protokola četrtega zasedanja
skupnega slovensko-ameriškega odbora
za znanstveno in tehnološko sodelovanje
(27. 4. 2005, Washington, ZDA), Zakona
o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav
Amerike o znanstvenem in tehnološkem
sodelovanju (Uradni list RS-MP, št. 29/99),
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Združenimi
državami Amerike (v nadaljevanju: ZDA)
v letih 2008–2010
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa in sofinanciranje:
A) Predmet razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v ZDA v okviru dvoletnih skupnih raziskovalnih projektov
v obdobju 1. 4. 2008–31. 3. 2010. Agencija
bo za izvajanje slovensko-ameriških raziskovalnih projektov financirala slovenskim
raziskovalcem mednarodne prevozne stroške, stroške namestitve in dnevnice za čas
bivanja v ZDA. Praviloma bo sofinanciran 1
kratkoročni obisk (do 14 dni) in 1 dolgoročni
obisk (do 1 meseca) slovenskih projektnih
partnerjev v ZDA v okviru skupnih raziskovalnih projektov.
B) Predmet razpisa je sofinanciranje
stroškov bivanja in plačilo dnevnic po veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list
RS, št. 140, 29. 12. 2006, v nadaljevanju:
uredba); za kratke in dolge obiske ameri-

ških raziskovalcev ob obiskih v Republiki
Sloveniji. Dnevnice se izplačajo ameriškim
projektnim partnerjem ob prihodu v Slovenijo in to za celoten čas bivanja v Sloveniji.
Stroški namestitve za kratke obiske se krijejo do 100 EUR na noč, za dolge obiske pa
do 1252 EUR.
3. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti so 2-letni;
– prijave se lahko nanašajo na raziskave s področja naravoslovno-matematičnih,
tehniških, medicinskih, biotehniških, družboslovnih, humanističnih ved, s poudarkom
na multidisciplinarnih in interdisciplinarnih
raziskavah ter predvsem s področja okolja
(vključno z znanostmi o morju) in zdravja, biotehnologije na področju hrane, materialov
(vključno z nanotehnologijami) ter informacijskih in proizvodnih tehnologij;
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih
raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije;
ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega
projekta.
4. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec (ARRS-MS-ZDA-11/2007). Prijava
na razpis mora biti predložena v 2 pisnih
izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku).
Prijava mora vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati:
– kratek povzetek vsebine v slovenskem
in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca (v slovenskem in angleškem jeziku)
se pošlje po elektronski pošti na naslov:
razpis-ZDA08-10@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
5. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
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po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje z
odobritvijo števila izmenjav izda upravni odbor agencije na predlog imenovane strokovne komisije.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 167.000 EUR.
Sofinanciranje v letih 2008 in 2010 je
vezano na sprejem proračuna za navedena
proračunska leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
7. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. aprila 2008.
8. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 4. 2008 do 31. marca 2010.
9. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na Javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
ZDA v letih 2008–2010«, morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom
prijavitelja na naslov: Javna agencija za
raziskovalno dejavnost, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana.
Prve štiri strani prijavnega obrazca (v
slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-ZDA08-10@arrs.si.
10. Rok za predložitev prijav: prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto
prenosa te prijave, do vključno 28. februarja
2008 do 12. ure. Prve štiri strani prijavnega
obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-ZDA08-10@arrs.si do
vključno 28. februarja 2008 do 12. ure. Za
pravilno oddane prijave se štejejo prijave,
ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni
obliki in po elektronski pošti.
11. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
12. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje do konca meseca
marca 2008.
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi), zainteresirani jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje, Tivolska cesta
30, Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Marjetica Primožič, tel. 01/400-59-70, e-pošta: marjetka.primozic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-75/2007-1
Ob-32311/07
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,

Št.

št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo in
61/06 – Zdru-1), Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03),
3. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07 in 103/07), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s
promocijo slovenske znanosti v tujini v
letu 2008
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti
v zvezi s promocijo slovenske znanosti in
znanja v tujini pri čemer se aktivnosti v zvezi
s promocijo slovenske znanosti lahko izvajajo tudi na območju Republike Slovenije,
če je zagotovljena primerna mednarodna
znanstvena in strokovna udeležba.
3. Namen razpisa
Namen:
– spodbujati sodelovanje slovenskih
znanstvenikov in strokovnjakov z znanstveniki in strokovnjaki držav, s katerimi Republika Slovenija še nima sklenjenih ustreznih mednarodnih aktov ali so ti v postopku
priprave oziroma ratifikacije oziroma se že
sklenjeni in ratificirani mednarodni akti v praksi še ne izvajajo;
– spodbujati promocijo slovenske znanosti in znanja pri slovenskih znanstvenikih
in strokovnjakih iz zamejstva in slovenskih
znanstvenikih in strokovnjakih živečih po
svetu, ki organizirajo dogodke v tujini.
Cilj razpisa: cilji na področju sofinanciranja aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske
znanosti v tujini so usmerjeni v organizacijo
dogodkov doma in v tujini, s katero se predstavi slovenska znanstvena, raziskovalna in
razvojna sfera oziroma njihovi dosežki in
pri tem enakopravno sodelujejo slovenski
znanstveniki in strokovnjaki iz zamejstva in
slovenski znanstveniki in strokovnjaki živeči
po svetu.
4. Agencija bo sofinancirala:
– potne stroške, dnevnice, lokalne potne
stroške, bivanje slovenskih in tujih znanstvenikov in strokovnjakov doma in v tujini,
ki izvajajo aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tistih državah, s katerimi
Republika
Slovenija še nima sklenjenega ustreznega mednarodnega akta ali
so ti v postopku priprave oziroma ratifikacije
oziroma se že sklenjeni in ratificirani mednarodni akti v praksi še ne izvajajo;
– promocijske aktivnosti slovenske znanosti in znanja, ki jo izvajajo slovenski znanstveniki in strokovnjaki iz zamejstva in živeči
Slovenci po svetu.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis:
a) Na javni razpis se lahko prijavijo zavodi, skupnosti zavodov, gospodarske družbe,
društva, zveze društev in ustanove. Prav
tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu.
b) Vloga na javni razpis mora vsebovati
podpisano vlogo s kratko predstavitvijo pro-
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mocijskih aktivnost ali promocijski program,
finančno specifikacijo in izpolnjen zahtevek
za izplačilo.
6. Obravnava vlog: v postopku izbora
sofinanciranja promocije slovenske znanosti v tujini bo komisija, ki jo imenuje direktor ARRS s sklepom, pregledala vloge,
pripravila predlog prejemnikov sredstev in
ga predložila v odločanje Upravnemu odboru ARRS.
7. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
– tehtnost in aktualnost predlagane promocijske aktivnosti;
– pomen rezultatov promocijske aktivnosti za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– pričakovana odzivnost promocijske aktivnosti v znanstveni in strokovni javnosti;
– reference prijaviteljev;
– izvedljivost;
– ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije.
Podrobnejše so merila opredeljena v
ocenjevalnem listu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, ki bo dosegljiva, tako
kot javni razpis na spletni strani agencije po
objavi razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije, predvidoma 30. 11. 2007.
8. Finančna sredstva
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 70.000 EUR.
Sofinanciranje v letu 2008 je vezano na
sprejem finančnega načrta agencije za navedeno leto ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlagatelj pošlje vlogo po pošti ali odda
osebno v vložišče ARRS, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, v prvem roku najkasneje
do 7. 1. 2008 in v drugem roku najkasneje
do 30. 6. 2008. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je oddana priporočeno po pošti
zadnji dan razpisa ali oddana osebno v vložišču ARRS do 12. ure.
Opremljenost vlog
Vloge je potrebno poslati v zaprti ovojnici
na kateri mora biti:
– naslov ARRS, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana,
– naslov vlagatelja,
– oznaka – »Ne odpiraj, vloga na Javni
razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s
promocijo slovenske znanosti v tujini«.
10. Rok, s katerim bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od navedenega zaključka razpisa.
11. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
ARRS, osebno in po tel. 01/400-59-73, pri
vodji delovnega področja mednarodnega sodelovanja, vsak delovnik med 9. in
15. uro.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-32117/07
Občina Kanal ob Soči objavlja na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Kanal
ob Soči in Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07)
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javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi
javnega zbiranja ponudb
1. Ime in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Kanal
ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
A) parc. št. 107/1 – njiva v izmeri 776 m2
in dvorišče v izmeri 227 m2, k.o. Deskle –
komunalno neopremljena zemljiška parcela
znotraj poselitvenega območja.
Lokacija: parcela se nahaja med obstoječo pozidavo v Gorenjih Desklah.
Namenska raba: stanovanjska gradnja in
spremljajoče dejavnosti.
Izhodiščna cena: 25.482,00 € (v ceni ni
vključen 20% DDV);
B) parc. št. 101/4 – posl. stavba v izmeri
388 m2, park v izmeri 946 m2 in dvorišče v
izmeri 321 m2, k.o. Ročinj – pritličen montažen objekt bivše OŠ v Ročinju s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.
Lokacija: objekt s pripadajočim zemljiščem se nahaja na južnem obrobju novejšega dela naselja Ročinj.
Namenska raba: stanovanjska gradnja in
spremljajoče dejavnosti.
Izhodiščna cena: 83.610,00 €.
3. Rok za oddajo ponudbe
Pisne ponudbe morajo ponudniki dostaviti na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, 5213 Kanal, do 17. 12. 2007.
Ponudbe morajo biti dostavljene v zaprti
ovojnici z oznako:
A) »Javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine v k.o. Deskle – ne odpiraj«,
B) »Javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine v k.o. Ročinj – ne odpiraj«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden popoln naslov ponudnika. Upoštevane
bodo samo pravočasne in pravilno opremljene ponudbe.
4. Varščina
Za resnost ponudbe so ponudniki do roka
za oddajo ponudbe dolžni plačati varščino v
višini 10% ponujene cene na TRR Občine Kanal ob Soči št. 01244-0100014236,
namen plačila: plačilo varščine z navedbo
oznake nepremičnine (nepremičnina v k.o.
Deskle oziroma nepremičnina v k.o. Ročinj).
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino, ostalim ponudnikom bo varščina
v nominalnem znesku vrnjena v roku osmih
dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
5. Elementi ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime, priimek in
naslov oziroma firma in sedež, matična številka, davčna številka).
– Višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene.
– Podpisano izjavo, iz katere je razvidno,
da ponudnik sprejema razpisne pogoje.
– Kopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe; izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, za
samostojne podjetnike posameznike; izpis
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni, za pravne osebe.
– Originalno potrdilo o plačilu varščine.
– Številko TRR ponudnika in naziv banke
pri kateri ima odprt račun za primer vračila
varščine.
6. Prodajni pogoji:
– Nepremičnino se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«.
– Plačilo celotne kupnine (vključno z
DDV za nepremičnino pod oznako A) na
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TRR prodajalke v roku osmih dni od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve
računa. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s
strani kupca je razlog za takojšnjo razveljavitev pogodbe, brez vračila varščine.
– Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v roku osmih dni po prejemu
poziva k sklenitvi pogodbe, v nasprotnem
primeru se šteje, da je od nakupa odstopil
in se mu varščina ne vrne.
– Vse stroške v zvezi s prodajno pogodbo plača kupec.
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se plačana varščina vrne ponudnikom v nominalnem
znesku v roku 8 dni po sprejeti odločitvi.
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Ponudbe
z nižjo vrednostjo od izhodiščne cene se ne
bodo obravnavale. V primeru, da bo med
prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, se najugodnejše ponudnike pozove k
oddaji nove ponudbe.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku osmih dni po sprejetju sklepa o izboru
najugodnejšega ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo na sedežu Občine Kanal ob Soči
dne 19. 12. 2007 ob 9. uri.
9. Informacije, kontaktna oseba: podrobnejše informacije dobijo interesenti na sedežu prodajalke oziroma na tel. 05/398-12-00,
tel. 05/398-12-06, kontaktna oseba: Danila
Mugerli.
Občina Kanal ob Soči
Št. 68/07
Ob-32120/07
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju posojil za ohranjanje in pospeševanje razvoja
malega gospodarstva, turizma in kmetijstva
v Občini Pesnica (MUV, št. 35/1999) in Pravilnika o spremembah pravilnika o dodeljevanju posojil za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva, turizma
in kmetijstva v Občini Pesnica (MUV, št.
13/2003) objavljata Občina Pesnica in Nova
kreditna banka Maribor d.d.
razpis
za dodelitev posojil pod ugodnejšimi
pogoji za ohranjanje in pospeševanje
razvoja malega gospodarstva in turizma
v Občini Pesnica v letu 2007
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodeljevanje dolgoročnih
posojil s subvencionirano obrestno mero.
II. Pogoji za pridobitev sredstev
Dolgoročna posojila s subvencionirano
obrestno mero se dodeljuje za naslednje
namene:
Na področju malega gospodarstva in turizma za:
– nakup, gradnjo, rekonstrukcijo ali
adaptacijo prostorov namenjenih poslovni
dejavnosti,
– nakup opreme – osnovnih sredstev,
– razširitev in posodobitev obstoječih pro
izvodnih in storitvenih kapacitet,
– odpiranje in zagotavljanje novih delovnih mest.

III. Upravičenci in upravičeni stroški
Za posojila pod ugodnejšimi pogoji lahko
zaprosijo prosilci s sedežem na območju
Občine Pesnica:
– samostojni podjetniki in gospodarske
družbe, ki morajo izpolnjevati pogoje za
majhna in srednje velika podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in
priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe in do odobritve
kreditov pridobili sklep o priglasitvi dejavnosti ter registraciji družbe.
Pridobljena sredstva morajo prosilci vložiti v razvoj in razširitev poslovanja oziroma
opravljanje svoje dejavnosti v Občini Pesnica. Do posojil pod ugodnejšimi pogoji niso
upravičena podjetja v težavah.
Posojilna sredstva se dodelijo prednostno prosilcem:
– ki zagotavljajo trajna in kvalitetna delovna mesta,
– ki pospešujejo razvoj proizvodnje v
občini.
S posojilom se financirajo stroški materialnih investicij: nakup zemljišča, nakup
zgradb namenjenih poslovni dejavnosti,
stroški gradnje in nakup opreme.
IV. Višina razpisanih sredstev znaša
119.000,00 EUR.
V. Posojilni pogoji
Posojila se bodo dodeljevala pod naslednjimi pogoji:
– Obrestna mera: 3,5% letna, nominalna, fiksna.
– Znesek posojila: praviloma do 50%
predračunske vrednosti naložbe.
– Rok vračila: do 5 let z možnim moratorijem odplačila do 6 mesecev oziroma po
dogovoru.
– Zavarovanje: z zastavo nepremičnin
oziroma drugimi primernimi oblikami zavarovanja.
– Stroški posojila: v skladu s tarifo banke.
Posojilojemalci morajo predložiti banki
poslovni načrt oziroma investicijski program
in drugo dokumentacijo, ki jo zahteva banka. Višina dodeljenih posojil bo praviloma
največ do 20.800,00 EUR.
VI. Rok in način prijave na razpis: zahtevki za pridobitev sredstev se vložijo do
porabe sredstev oziroma najkasneje do
27. 12. 2007.
VII. Informacije
Informacije in vloge sprejema Nova kreditna banka Maribor d.d.:
– za družbe: Sektor naložb in sredstev,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, tel.
02/229-26-53 in 02/229-24-40;
– za samostojne podjetnike: Oddelek
za poslovanje z gospodarskimi družbami in
malo gospodarstvo, Glavni trg 17/b, 2505
Maribor, tel. 02/238-01-68 in 02/238-01-56.
Občina Pesnica
Nova kreditna banka Maribor d.d.
Št. 350-13-40/2007
Ob-32153/07
Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta
5, 8310 Šentjernej, ki jo zastopa župan
Franc Hudoklin (v nadaljevanju: občina),
na podlagi Zakona o javnih financah – ZJF
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO) in 43. člen Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 – v nadaljevanju: ured-
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ba) ter na podlagi Posamičnega programa
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Šentjernej št. 031-05-117/2007 z dne 23. 11.
2007, objavlja
javni razpis
za prodajo premičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
II. Predmet prodaje: Renault Laguna 1,9,
limuzina, leto izdelave 2003, tip motorja:
FQC7, moč motorja v kW: 088, delovna
prostornina motorja v cm3: 01870, prva registracija: 10. 9. 2003, s cca. 102.970 prevoženimi kilometri, prvi lastnik.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin.
IV. Pogoji prodaje:
1. Izhodiščna cena je 7.200,00 EUR.
2. Ogled premičnine: za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom avtomobila lahko pokličete vsak delovni dan na
tel. 07/393-35-60.
3. Osebni avto se odproda v celoti po sistemu videno – kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet premičnin in stroške prepisa plača kupec.
4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
15 dni po sprejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil. V tem primeru zapade varščina v
korist prodajalca.
5. Kupoprodajna pogodba bo predložena
v podpis po obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika. Rok za plačilo kupnine je 8
dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je
bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe.
V. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe:
– pravne osebe se izkazujejo z izpisom
iz sodnega registra,
– fizične osebe izkazujejo državljanstvo
s potrdilom o državljanstvu in s kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden
podatek o državljanstvu (potni list, osebna
izkaznica),
– kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino
(kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10%
od vrednosti nepremičnine na EZR Občine
Šentjernej, št. 01319-0100015314, s sklicem na št. 00-720100, in sicer do roka za
oddajo ponudbe (vključno do 7. 12. 2007 do
10. ure). Izbranemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se
varščina vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se
v nobenem primeru ne obrestuje.
VI. Vsebina pisne ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– matično in davčno številko ponudnika;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
in kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: izpis iz sodnega registra;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo premičnine, ki je predmet ponudbe;
– ponujeno ceno za premičnino;

Št.

– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od vrednosti nepremičnine;
– lastnoročno podpisano pisno izjavo
ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– število transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
VII. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 7. 12. 2007
do 10. ure na naslov: Občina Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za
prodajo premičnine – osebni avto«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe lahko
ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine
Šentjernej (tajništvo) ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov.
2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba z dnem določenim za dopolnitev
ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe, ponudbe s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudbe,
za katere ne bo vplačana varščina, se ne
bodo upoštevale.
3. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Šentjernej. Komisija bo vse
ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni
po odpiranju ponudb.
4. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno. Po prejemu
ponudb se lahko z namenom doseganja za
prodajalca ugodnejše ponudbe izvedejo dodatna pogajanja.
5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena oziroma lahko komisija s soglasjem župana, ki jo je imenoval,
ustavi začeti postopek. Prodajalec lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine
oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi
za to navedel razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo
ponudnikom.
Občina Šentjernej
Št. 74/07
Ob-32304/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07),
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih
ukrepov razvoja podeželja v Občini Pesnica (MUV, št. 31/07) ter na podlagi Odloka
o proračunu občine Pesnica za leto 2007
(MUV, št. 10/07), Občina Pesnica objavlja
javni razpis
dodelitve proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja na območju Občine Pesnica
za leto 2007
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
II. Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in
izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja
v Občini Pesnica (MUV, št. 31/07).
III. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto
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2007 na območju Občine Pesnica po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z
Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(12. člen pravilnika) in
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (15. člen pravilnika).
IV. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Pesnica za leto 2007 na proračunski
postavki 11001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu v okvirni višini 18.000,00 EUR.
Navedena sredstva lahko upravičenci
pridobijo le pod pogojem, da za isti namen
niso prejeli sredstev iz javnih virov (državnih,
občinskih in mednarodnih virov) oziroma koliko sredstev so iz teh virov že pridobili.
V. Ukrepi, upravičeni stroški, upravičenci
in pogoji za pridobitev
1. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Cilj pomoči je zniževanje stroškov izgub
posevkov in plodov zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer in zniževanje stroškov izgub zaradi bolezni živali in rastlin.
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,
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij za kritje izgub na posevkih in plodovih, ki jih povzročijo bolezni.
Bruto intenzivnost pomoči:
– podpora občine, z upoštevanjem uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, se dodeli v višini razlike pomoči do
50% upravičenih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter
živali zaradi bolezni.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične 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,
– zavarovalnice, pri katerih so sklenjena
zavarovanja za kmetijska gospodarstva,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica za leto
2007,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijskem sektorju
Cilj pomoči je zagotavljanje tehnične pomoči za višji nivo strokovne izobraženosti
in usposobljenosti primarnih kmetijskih pridelovalcev ter boljši dostop do informacij s
področja kmetijstva.
V okviru zagotavljanja tehnične podpore
v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
2.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
2.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe,
2.3 na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
2.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
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Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev 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, ki predstavljajo dejanske
podatke o proizvajalcih na območju Občine
Pesnica, če so informacije in predstavitev
nevtralne in imajo proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev
in ne sme vključevati neposrednih plačil v
denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe (društva), 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. 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,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga
že odobrena:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov v letu
2007,
– 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 občine.
VI. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 6. 12. 2007.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je treba v zaprti kuverti s
pripisom »Ne odpiraj vloga: Razpis kmetijstvo« dostaviti na naslov: Občina Pesnica,
Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri
Mariboru. Upoštevale se bodo vloge, prispele do 6. 12. 2007 v vložišče Občine Pesnica,
soba št. 108/I do 12. ure oziroma poslane
po pošti s poštnim žigom do vključno 5. 12.
2007. Na hrbtni strani kuverte morata biti
naziv in polni naslov prijavitelja.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog
bo najkasneje do 10. 12. 2007. Odpiranje
vlog ni javno. Prepozno prispele vloge bodo
zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če
vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku
3 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s
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pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki
jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bo komisija zavrgla.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni do 21. 12. 2007.
Brezplačno razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dvignejo v Občinski
upravi Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
soba 103/I ali 108/I. Za dodatne informacije lahko pokličite Maček Nevenko, tel.
654-23-67 ali pišete na elektronski naslov
obcina.pesnica@pesnica.si z navedbo »razpis kmetijstvo«.
Občina Pesnica
Št. 73/07
Ob-32305/07
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, na podlagi
44. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pesnica, Pesnica
pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
2. Opis predmeta prodaje
Gradbene parcele, ki se nahaja znotraj
ureditvenega območja naselja Jarenina,
namenjena za stanovanjsko gradnjo, z naslednjimi zemljiškoknjižnimi in katastrskimi
podatki:
Zap.
št.

Parc.
št.

Površina
v m²

ZKV

1.

66/15

976

62

2.

66/16

649

62

3.

67/1

663

62

4.

67/16

626

62

k.o.

Jareninski
Dol
Jareninski
Dol
Jareninski
Dol
Jareninski
Dol

3. Kriteriji, ki jih mora zainteresirani kupec zadovoljevati, da bo uvrščen v skupino
primernih kupcev:
– najnižja ponudbena cena za nepremičnino pod:
– zap. št. 1 znaša 29.280,00 eurov,
– zap. št. 2 znaša 22.715,00 eurov,
– zap. št. 3 znaša 22.210,00 eurov,
– zap. št. 4 znaša 20.971,00 eurov.
V ceno ni vštet 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
4. Oblika in pogoji, pod katerimi mora
kupec predložiti ponudbo
Ponudbe se oddajo na obrazcih razpisne dokumentacije. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
od 30. novembra 2007, vsak delovni dan v
času uradnih ur, na sedežu Občine Pesnica,
Pesnica pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru, soba 109/I, tajništvo župana.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe,
ki so državljani Republike Slovenije in ki
imajo poravnane vse zapadle obveznosti.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednje
priloge oziroma dokazila:
– podatke o ponudniku,
– ponudbena cena,
– pravne osebe – 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
ponudnika,
– za sodelovanje na razpisu je potrebno vplačati varščino v višini 10% najnižje
ponudbene cene, najkasneje do roka za
predložitev ponudbe na transakcijski račun
Občine Pesnica št. 01289-0100008733, odprt pri Banki Slovenije z navedbo »kavcija
za javno dražbo z oznako številke parcele,
za katero se kavcija plačuje« – dokazilo o
plačani varščini se predloži pisni ponudbi in
je njen sestavni del,
– potrdilo o plačanih davkih.
5. Osnovni kriterij, po katerem se bodo
vrednotile ponudbe:
– najvišja ponujena cena.
6. Rok za oddajo ponudbe je 17. december 2007, do 9. ure, priporočeno v zapri
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za nakup nepremičnine z navedbo številke
gradbene parcele, za katero se ponudba
daje« ali osebno, na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, Pesnica pri
Mariboru. Na hrbtni strani kuverte mora biti
naveden polni naslov ponudnika.
Ponudnik, ki je zainteresiran za več gradbenih parcel, mora podati ponudbo za vsako
parcelo posebej.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo prispele do roka na naslov prodajalca.
V primeru, da ponudnik, ki je ponudbo
oddal in ne želi sodelovati na javnem razpisu, lahko ponudbo umakne do vključno
17. decembra 2007 do 9. ure. Plačana kavcija se ponudniku vrne najkasneje v 8 dneh
od dneva umika ponudbe.
7. Javno odpiranje pisnih ponudb bo v
ponedeljek, 17. decembra 2007, ob 9.30, v
prostorih Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, sejna soba klet.
8. Ostale določbe:
– prodaja se izvede po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z
zemljiščem kasnejših reklamacij,
– na javnem odpiranju ni višanja ponudbene cene,
– upoštevale se bodo samo ponudbe,
ki bodo enake ali višje od najnižje ponudbene cene,
– ponudbe bo obravnavala komisija, ki
bo županu predlagala sklenitev pravnega
posla z najugodnejšim ponudnikom,
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb,
– pogodba z najugodnejšim ponudnikom
bo sklenjena najkasneje v roku 15 dni po
opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbo v roku iz prejšnjega stavka, prodajalec
zadrži njegovo varščino. Vplačana kavcija
se kupcu vračuna v kupnino. Ponudnik, ki
na javnem razpisu ne uspe, dobi brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje v 8 dneh
po izvedenem javnem odpiranju,
– kupec plača stroške notarske sestave kupoprodajne pogodbe, davčne dajatve,
notarsko overitev prodajalčevega podpisa,
stroške vpisa v zemljiško knjigo in druge dajatve in stroške, nastale v zvezi s prometom
nepremičnin,
– kupec je dolžan pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek.
9. Način in rok plačila kupnine:
– kupec mora poravnati kupnino v celoti
najkasneje v roku 8 dni od dneva izstavitve
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računa. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov, navedenih v sedmi alinei 8.
točke tega razpisa. Plačilo kupnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
10. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 31. decembra 2007.
11. Župan lahko ustavi postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov po prevzemu razpisne dokumentacije.
12. Kontaktni osebi za dajanje informacij: Irena Ribič Hlebec ali Vilko
Fartely, vsak dan od 8. do 11. ure, tel.
02/654-23-09, faks 02/654-23-19, e-pošta:
obcina.pesnica@pesnica.si.
13. Ogled nepremičnin je mogoč po dogovoru.
Občina Pesnica
Ob-32470/07
Občina Črna na Koroškem, Center 101,
kot prodajalec, na podlagi 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07) ter po sklepu
občinskega sveta in Programa prodaje občinskega in finančnega premoženja z dne
23. 4. 2007 objavlja komisija za prodajo hotela klub Krnes z dne 26. 11. 2007
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
nepremičnine
1. Predmet zbiranja ponudb za prodajo
so naslednje nepremičnine:
– Poslovni objekt Hotel Klub Krnes,
Center 153, 2393 Črna na Koroškem, ki
obsega:
1. gostinski del:
– objekt v izmeri 617 m2 in
– zemljišče v izmeri 1.904 m2;
2. hotelski del:
– objekt v izmeri 646 m2 in
– zemljišče 1.105 m2
in zajema zemljišča:
1. parc. št. 118/4, dvorišče, v izmeri
4 m2;
2. parc. št. 119/21, zelenica, v izmeri
615 m2 in
3. parc. št. 119/25, dvorišče v izmeri
75 m2, zelenica v izmeri 327 m2, dvorišče
v izmeri 476 m2, dvorišče v izmeri 699 m2,
objekt v izmeri 627 m2, dvorišče v izmeri
186 m2, torej v skupni izmeri 2.390 m2; vpisane pri zemljiškoknjižnem vložku št. 680,
k.o. Črna.
Izhodiščna cena je 295.000 €.
Zemljiško knjižno stanje je urejeno. Dosedanji najemnik ima predkupno pravico.
Predpisane davčne dajatve prometa na nepremičnine plača kupec. Stroške overitve in
stroške vpisa v zemljiško knjigo plača prodajalec. Nepremičnina se proda po sistemu
videno kupljeno.
2. Pogoji in pravila javnega razpisa: na
razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične
osebe.
3. Oblike in pogoji, pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo
Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov naslov;
– ponujeno ceno;
– program dejavnosti, ki se bodo odvijale
v hotelu;
– način in rok plačila kupnine;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, oziroma izpisek iz
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sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejše kot 6 mesecev;
– potrdilo o plačani varščini v višini 10%
ponujene cene.
V primeru, da je kupec iz katere druge
države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu.
Za sodelovanje na razpisu je potrebno
vplačati varščino v višini 10% ponujene cene
na transakcijski račun št. 01216-0100010176
do dne 17. 12. 2007 do 13. ure.
Osnovni kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe, so:
– najvišja ponujena cena – 80 točk;
– ohranjanje dejavnosti – 20 točk.
Kupec je dolžan pogodbo podpisati najpozneje v roku 15 dni po izbiri ponudnika
ter plačati preostanek kupnine v roku 8 dni
po podpisu pogodbe obeh pogodbenih
strank. Plačilo kupnine v določenem roku
predstavlja bistveno sestavino prodajne
pogodbe.
Ponudba veže ponudnika do sklenitve
prodajne pogodbe organizatorja javnega
zbiranja ponudb z najugodnejšim ponudnikom.
4. Rok za oddajo ponudbe
Rok za predložitev ponudbe je 17. 12.
2007, do 13. ure. Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici s pripisom »Ponudba za
Krnes«. Ponudba se odda na sedež Občine
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem.
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Občine Črna na Koroškem, Center 101,
2393 Črna na Koroškem, dne 17. 12. 2007
ob 14. uri.
Pisne ponudbe bo pregledala komisija
za izbor in ponudnika pisno obvestila v roku
15 dni od zaključka dneva za predložitev
ponudb.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe
bodo izločene. Ne glede na to je ponudbe v skladu s tretjim odstavkom 45. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07)
mogoče dopolniti, če ponudba vsebuje vse
elemente ponudbe ima pa pomanjkljivo dokumentacijo.
Rok za dopolnitev te ponudbe je 5 dni od
prejema poziva za dopolnitev.
Komisija lahko v katerikoli fazi postopka
odloči, da z vsemi ponudniki opravi pogajanja z namenom čim boljših pogojev prodaje
ter preciziranja pogojev prodaje.
Prav tako lahko komisija kadarkoli v okviru razpisnega roka prekine postopek prodaje ali pogajanja, ne da bi zato navedla
razloge, pri čemer je dolžna ponudnikom
povrniti stroške v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje ali kateremukoli ponudniku, je izključena.
Ogled je možen vsak delovni dan od
9. do 13. ure.
Kontaktna oseba za dodatne informacije je Nada Vačun, tel. 02/870-48-16 ali
02/870-48-10.
Občina Črna na Koroškem
Št. 1722
Ob-32151/07
Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za
pljučne bolezni in alergijo, Golnik 36, 4240
Golnik, ki jo zastopa direktor prof. Mitja Košnik, dr. med., spec. (v nadaljevanju: Bolnišnica Golnik – KOPA), v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
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občin (Uradni list RS, št. 14/07; v nadaljevanju ZSPDPO) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07) (v nadaljevanju:
uredba), objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnine in opreme
operacijskega bloka v Bolnišnici KOPA
Golnik v najem po metodi javnega
zbiranja ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Bolnišnica Golnik – KOPA,
Golnik 36, 4240 Golnik, Slovenija.
2. Opis predmeta najema
Predmet najema sta nepremičnina ter
pripadajoča kirurška oprema operacijskega
bloka KOPA Golnik 24 ur na dan za 365 dni
v letu, na naslovu Golnik 36, 4240 Golnik.
Operacijski blok se nahaja v 1. nadstropju in obsega 114,19 m2 skupne površine
od tega:
– operacijsko dvorano (41,41 m2),
– prostor
za
pripravo
anestezije
(13,68 m2),
– prostor
za
kirurško
umivanje
(7,65 m2),
– prostor za prelaganje (17,61 m2),
– prostor za protokol (3,34 m2),
– filter osebja (1,92 m2),
– filter osebja, M nečisto (7,00 m2),
– filter osebja, M čisto (4,10 m2),
– filter osebja, Z nečisto (12,09 m2),
– filter osebja, Z čisto (5,39 m2).
Oprema je specificirana v razpisni dokumentaciji.
3. Vrsta pravnega posla: predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja nepremičnine
in opreme v najem.
4. Izhodiščna mesečna najemnina
Izhodiščna mesečna najemnina za nepremičnino in opremo znaša 6.200,00 EUR
za prvo leto najema. Za drugo in nadaljnja
leta najema znaša izhodiščna mesečna najemnina 10.000,00 EUR.
Najemnina se plačuje vsaki 8. dan v mesecu za tekoči mesec.
Plačilo najemnine v roku navedenem v
drugem odstavku predstavlja bistveno sestavino pogodbe.
Izhodiščna mesečna najemnina ne vsebuje morebitnega davka na dodano vrednost.
V primeru, da dva ponudnika ponudita
enako najvišjo višino mesečne najemnine,
se lahko med njima izvede pogajanja.
5. Čas trajanja najema
Nepremičnina in oprema se oddajata v
najem za čas 5 let.
Najemno razmerje iz prvega odstavka
tega člena se lahko po poteku petih let izjemoma podaljša za enako obdobje, če za to
obstajajo utemeljeni razlogi.
6. Ogled objektov, ki so predmet najema
Nepremičnino in opremo, ki sta predmet
najema si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s pomočnikom direktorja za
upravno in poslovno področje Vasja Rebec
(tel. 04/256-94-41).
Vse podrobnejše informacije z zvezi z
ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov: vasja.rebec@klinika-golnik.si.
Pisna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo se naslovi na elektronski naslov roman.potocnik@klinika-golnik.si, z
oznako »Najem operacijskega bloka KOPA
Golnik«.
7. Kraj in čas zbiranja ponudb
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Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10.000,00 EUR na račun
01100-6030277603, sklic 00 760509-2007.
Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena po podpisu pogodbe z
izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik (najemnik) ne podpiše pogodbe o
najemu v roku 15 dni od poziva, se vplačana varščina zadrži, nepremičnini pa se
ponudita v najem drugemu najugodnejšemu
ponudniku.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno s potrdilom o plačilu varščine v višini
10.000,00 EUR.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.klinika-golnik.si/poslovanje/javna_narocila_objave.php.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v tajništvu pomočnika
direktorja za upravno in poslovno področje,
1. nadstropje, Bolnišnice KOPA Golnik, vsak
delovni dan v času med 9. in 15. uro.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za najem,
operacijski blok KOPA Golnik«, najpozneje do 17. 12. 2007, do 10. ure, na naslov:
Bolnišnica KOPA Golnik, Golnik 36, 4240
Golnik, Slovenija. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma in
ure mogoče oddati tudi osebno v tajništvu
pomočnika direktorja za upravno in poslov-
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no področje, 1. nadstropje Bolnišnice KOPA
Golnik, Golnik 36, 4240 Golnik.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega
roka.
8. Postopek po odpiranju ponudb
Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe
bodo po poteku razpisnega roka komisijsko
odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne
bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri
pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni
popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev.
Kolikor ponudnik v postavljenem roku ne
dopolni ponudbe, se ponudba takega ponudnika zavrže.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
9. Drugi pogoji
Na javni poziv za zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin ter kirurške opreme operacijskega bloka Bolnišnice KOPA Golnik se
lahko prijavijo pravne in fizične osebe.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge, vključno z dokazilom o
vplačilu varščine.
Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe
upoštevati, da mora biti iz poslovnega načrta, ki je obvezen sestavni del ponudbe
jasno razvidno, da bo operacijski blok namenjen obravnavi bolnikov z boleznimi prsnega koša, ki potrebujejo internistično in
kirurško obravnavo.

Vsa potrebna dodatna vlaganja v nepremičnino, ki je predmet najema ter morebitna
popravila na nepremičnini ali opremi dogovorita najemnik in najemodajalec sporazumno ob nastanku predmetnega dogodka, na
podlagi katerega se popravilo ali vlaganje
zahteva oziroma po skupni odločitvi o dodatnih vlaganjih.
Nakup dodatne opreme, medicinskega
potrošnega materiala, obvladovanje zalog
krvi, potrebnih za izvajanje internistične
in kirurške obravnave bolnikov ter celotne
skrbi za bolnika so strošek najemnika in
v nobenem primeru ne bremenijo najemodajalca.
Ponujena mesečna najemnina v nobenem primeru ne bo vključevala dela
stroškov vezanih na uporabo objektov in
naprav. Vsi ti stroški, obratovalni stroški,
stroški rednega vzdrževanja in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bodo
strošek najemnika.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba o oddaji v najem. Sestavni del pogodbe bo tudi cenitveno poročilo glede objekta
in opreme, ki se oddaja v najem.
10. Prekinitev: Bolnišnica KOPA Golnik
si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli ustavi postopek oddaje nepremičnine in opreme
v najem ter sklenitve pravnega posla, pri
čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa za oddajo
nepremičnine in opreme v najem po metodi
javnega zbiranja ponudb.
Bolnišnica KOPA Golnik
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Javne dražbe
Št. 89/2007
Ob-32148/07
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in 38. do 42. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07), sklepa Občinskega sveta Občine
Apače št. 77 z dne 18. 10. 2007, objavlja
Občina Apače
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
v Občini Apače
1. Organizator javne dražbe: Občina
Apače, Apače 42B, 9253 Apače.
2. Predmet javne dražbe in opis predmeta javne dražbe: dvosobno stanovanje v
Žepovcih, v skupni izmeri 86,60 m2, in sicer:
½ parc. št. 529/3 stavbišče v izmeri 257 m2,
pripisane vl. št. 392, k.o. Žepovci, kar v naravi predstavlja dvosobno stanovanje v prvi
etaži dvostanovanjske stavbe na naslovu
Žepovci 73, v skupni izmeri 86,60 m2 in uporabne bivalne površine 68,19 m2. Stanovanje obsega; predprostor, stopnišče, hodnik,
kuhinjo z jedilnico, dnevno sobo, spalnico,
zaprt balkon ter kopalnico in stranišče ločeno. Stanovanju pripada funkcionalno zemljišče oziroma podrobno ½ gradbene parcele
skupaj z gospodarsko javno infrastrukturo,
ki se nahaja na zemljišču. Stanovanju pripada tudi ½ pomožnega objekta na parceli
in sicer garaža, klet in shramba. Stanovanje
se prodaja prazno.
Nepremičnina je na prodaj po načelu
videno kupljeno, lastnik ne odgovarja za
stvarne in pravne napake. Vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (davek na promet nepremičnin, overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec. Občina
Apače krije stroške v zvezi s cenitvijo nepremičnine in objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
4. Izklicna cena
Izklicna cena (na dan 17. 12. 2007) je
25.240,00 EUR.
Izklicna cena ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet nepremičnin, ki
ga plača kupec.
Najnižji znesek višanja je 200,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna kupnino na transakcijski
račun Občine Apače št. 01395-0100019544
v osmih dneh po izstavitvi računa v enkratnem znesku. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh po končani dražbi.
Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina pravnega
posla. V nasprotnem primeru se pogodba
šteje za razdrto, varščina se v tem primeru
kupcu ne vrne. Po poplačilu celotne kupnine
se bo kupcu nepremičnina izročila v posest
ter bo podan predlog za vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo.
Z najugodnejšim dražiteljem bo sklenjena kupoprodajna pogodba najkasneje v roku
30 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne
podpiše pogodbe v navedenem roku iz ra-

zlogov, ki so na njegovi strani, Občina Apače zadrži njegovo kavcijo.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo izvedena dne 17. 12. 2007 ob 13. uri, v
sejni sobi Občine Apače, Apače 42B, 9253
Apače.
7. Varščina
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni, nakazati kavcijo, ki znaša 10%
izklicne cene na račun Občine Apače, št.
01395-0100019544, odprt pri Banki Slovenije d.d., z navedbo »plačilo kavcije – javna
dražba za stanovanje«.
Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna
v kupnino, drugim pa se vplačana kavcija
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe. Kolikor dražitelj vplača kavcijo
in se iz neutemeljenih razlogov javne dražbe
ne udeleži oziroma k draženju ne pristopi,
se mu varščina ne vrne.
8. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, ki pred pričetkom javne
dražbe Občini Apače, Apače 42B, Apače,
predložijo v sprejemno pisarno pisno vlogo najkasneje do dne 17. 12. 2007 do
12. ure.
K pisni vlogi morajo predložiti naslednja
potrdila:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše
od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izkaznice),
samostojni podjetnik pa priglasitveni list,
– dokazilo sodišča, da pravna oseba ali
samostojni podjetnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke in prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika in fizične osebe z navedbo imena in naslova
banke ali druge finančne ustanove,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni
podjetnik in fizična oseba v celoti soglaša
s pogoji na javni dražbi in osnutkom pogodbe,
– dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
kavciji.
9. Ustavitev postopka: komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Občine Apače si pridržuje
pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko
začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
10. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Apače vsak delovni dan,
v času uradnih ur, pri Meliti Planteu, tel.
02/569-85-54.
11. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem

premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 94/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07). Javna dražba in dražbena pravila so objavljena na spletni strani Občine Apače www.
obcina-apace.si.
Občina Apače
Ob-32152/07
Občina Žalec objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin in sklepa Občinskega sveta
Občine Žalec št. 46502/00024/2001 z dne
20. 12. 2001 ter sklepa št. 416-03-001/2007
in sklepa št. 465-02-0064/2007 oba z dne
26. 11. 2007
javno dražbo
za prodajo nepremičnin in premičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, telefon 03/713-63-24,
faks 03/713-64-64.
2. Predmet javne dražbe:
a) Prodaja nepremičnin ZN Podlog: nepremičnina parc. št. 457/24 pašnik v izmeri
1817,00 m2 in parc. št 457/101 pašnik v
izmeri 98,00 m2, obe vpisani v vl. št. 1100,
k.o. Zalog.
Predmetni nepremičnini sta z lokacijsko informacijo Občine Žalec št.
35004-0852/2006 z dne 28. 7. 2006, opredeljeni kot stavbno zemljišče v ureditvenem
območju, P-proizvodne dejavnosti, na katerem je z Odlokom o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodne dejavnosti Podlog (Uradni list RS, št. 25/02) predvidena gradnja
poslovnega objekta.
b) Prodaja rešenih delov vozila Land
Rover, Freelander TD, CE 50-50S, letnik
1999.
c) Prodaja dela poslovne zgradbe na
naslovu Pečnikova 1, Žalec: nepremičnina
parc. št. 54/3.S, k.o. Žalec 996, prodaja dela
1. nadstropja, poslovni prostori SIPRO, v
izmeri 211,72 m2 in prostori, ki jih je imel v
najemu ZZZS, v izmeri 104,33 m2, skupaj
316,05 m2. S potrdilom o namenski rabi zemljišča, št. 350-06-0437/2007, je predmetna
parcela opredeljena kot stavbno zemljišče
v ureditvenem območju, kjer so predvidene
oskrbne in storitvene dejavnosti.
3. Izklicna cena za:
a) nepremičnine ZN Podlog: 88.457,22
EUR. V ceno je že vključen 20% DDV.
Kupec je poleg navedene cene za predmetno nepremičnino na zemljišču parc. št
457/24 pašnik v izmeri 1817,00 m2, vpisani
v vl. št. 1100, k.o. Zalog, podjetju S-metal d.o.o., Celjska Cesta 61, 3250 Rogaška
Slatina, ID za DDV 57974748, dolžan plačati nadomestilo za stroške komunalnega
urejanja znotraj cone ZN Podlog v višini
15 EUR/m2 z DDV, na podlagi izstavljenega
računa. V tem znesku je všteta odškodnina
za služnost pešpoti in vožnje, pravica priključitve na elektriko – skupna omarica, pravica
priključitve na obstoječi jašek kanalizacije in
pravica priključitve na vodovodno omrežje.
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Podjetje S-metal bo kupcu, na podlagi drugega odstavka 4. člena pogodbe o služnosti
z dne 10. 4. 2004, sklenjene med Občino
Žalec in S-metal, d.o.o., po plačilu nadomestila izdal ustrezno listino, ki bo podlaga za
vpis služnosti v zemljiško knjigo.
Vrednost nadomestila za stroške komunalnega urejanja bo Občina Žalec upoštevala pri obračunu komunalnega prispevka Občini Žalec kot namenska plačila investitorja v
izgradnjo komunalne infrastrukture;
b) prodaja rešenih delov vozila Land Rover Freelander TD, CE 50-50S,: 2.400 EUR.
V ceno je že vključen DDV;
c) nepremičnine Pečnikova 1, Žalec:
250.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin v višini 2% vrednosti nepremičnine ni
zajet v ceno in ga plača dražitelj posebej.
4. Pogoji javne dražbe: dražitelji morajo
pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo
udeležbo na javni dražbi in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini za vsako točko na katero se prijavlja kot dražitej,
– potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo,
ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju ali na Upravni enoti, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija ipd.),
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi
overjeno pri notarju, če je oseba zastopnik.
5. Vsak dražitelj mora do vključno ponedeljka, 17. 12. 2007 plačati varščino v
višini 10% od izklicne cene nepremičnine,
za katero bo dražil na javni dražbi (če bo
dražitelj dražil več nepremičnin oziroma premičnino, mora plačati varščino v višini 10%
od izklicne cene za vsako nepremičnino, ki
jo bo dražil) na podračun Občine Žalec št.
01390-0100004366, s pripisom »za javno
dražbo«. Plačana varščina se bo uspelemu
dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem,
ki na dražbi ne bodo uspeli pa vrnila brez
obresti v roku treh dni po končani dražbi.
6. Pogodba o prodaji nepremičnine mora
biti sklenjena najpozneje v 15 dneh po zaključku dražbe. V primeru, da se kupec,
ki je na dražbi uspel, v 15 dneh od poziva
k podpisu pogodbe ne odzove, mu lahko
naročnik podaljša rok za največ 15 dni. Kolikor tudi v podaljšanem roku dražitelj ne
podpiše pogodbe, varščina zapade v korist
Občine Žalec.
7. Kupnino mora kupec poravnati v
osmih dneh po izstavitvi računa na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366.
Plačilo celotne kupnine predstavlja bistveno
sestavino pravnega posla.
8. Nakup nepremičnine se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.
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9. Pravila javne dražbe:
a) Dražbo vodi komisija za vodenje in
nadziranje postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec, dražba je ustna.
b) Draži lahko tisti, ki je do vključno
17. 12. 2007 vplačal varščino in pred pričetkom dražbe predložil vsa zahtevana dokazila.
c) Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnine vsakič za 1.000 EUR, za premičnine pa 100 EUR.
d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
f) Dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
g) Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši komisija takoj.
h) Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07).
10. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan
pa je vrniti varščino brez obresti.
11. Javna dražba bo opravljena v ponedeljek, dne 17. 12. 2007, ob 10. uri, v sejni
sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5,
Žalec.
12. Vsa dodatna pojasnila in informacije
lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, prvo
nadstropje, soba 20, vsak delovni dan med
11. in 12. uro, oziroma po tel. 03/713-63-24.
Ogled nepremičnine in druge dokumentacije
v zvezi s predmeti javne dražbe je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Žalec
Ob-32167/07
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor v skladu s
sklepom seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 14. 5. 2007, Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
1. poslovni prostor – lokal št. 2 v kleti
objekta Sokolska ulica 44, Maribor (nezaseden), v izmeri 28,90 m2, vložek št.: 190/2,
k.o. Studenci.
Izklicna cena je 16.490,00 EUR.
2. poslovni prostor – lokal št. 3 v kleti
objekta Sokolska ulica 44, Maribor (nezaseden), v izmeri 33,60 m2, vložek št.: 190/3,
k.o. Studenci.
Izklicna cena je 19.210,00 EUR.
3. poslovni prostor – lokal št. 19, Koroška cesta 105, Maribor (zaseden z najemnikom), v izmeri 95,73 m2, vložek št.: 2008/9,
k.o. Koroška vrata.

Izklicna cena je 38.675,00 EUR.
4. poslovni prostor v objektu Celestrina
1, Maribor (zaseden z najemnikom), v izmeri
236,73 m2 (poslovni prostor št. 1 v pritličju
– 2. etaža v izmeri 154,91 m2 in prostor v
kleti – 1. etaža v izmeri 81,82 m2), parcelna
št.: 274/4, št. vložka: 231, k.o. Celestrina.
Za predmetni objekt je predlagana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Mariboru vknjižba etažne lastnine pod
DN 3009/2007.
Izklicna cena je 81.090,00 EUR.
5. poslovni prostor v objektu Meljska
cesta 57, Maribor (nezaseden), v izmeri
125,51 m2 (poslovni prostor v pritličju – 2.
etaža v izmeri 82,02 m2, WC v pritličju – 2.
etaža v izmeri 1,24 m2 in kletni prostor – 1.
etaža v izmeri 42,25 m2), parcelna št.: 313,
vložek št.: 137, k. o. Melje.
Za predmetni objekt je predlagana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Mariboru vknjižba etažne lastnine pod
DN 3103/2007.
Izklicna cena je 49.215,00 EUR.
6. poslovni prostor v objektu Nasipna
ulica 61, Maribor (zaseden z najemnikom),
v izmeri 36,75 m2 (poslovni prostor št. 1,
v kleti 1. etaža v izmeri 34,60 m2 in kletni
prostor v 1. etaži v izmeri 2,15 m2), parcelna št.: 1495/1, vložek št.: 3287, k.o.
Pobrežje.
Za predmetni objekt je predlagana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru
vknjižba etažne lastnine pod DN 17902/2006
in DN 17903/2006.
Izklicna cena je 9.435,00 EUR.
7. poslovna stavba Sokolska ulica 19,
Maribor (zaseden z najemnikom), parcelna
št.: 1075, stavba v izmeri 266,00 m2, vložek
št.: 2135, k.o. Studenci.
Dostop do predmetne stavbe je preko
parcele št. 1949/2 (služnost dostopa ni urejena).
Izklicna cena je 123.760,00 EUR.
8. poslovni prostor v pritličju objekta Ulica Staneta Severja 7, Maribor (zaseden z
najemnikom), v izmeri 78,93 m2, parcelna
št.: 1621/1, vložek št.: 1317, k.o. Spodnje
Radvanje.
Za predmetni objekt etažna lastnina še
ni vzpostavljena.
Izklicna cena je 62.645,00 EUR.
9. poslovni prostor pritličju objekta Ulica Staneta Severja 7a, Maribor (zaseden z
najemnikom), v izmeri 64,93 m2, parcelna
št.: 1621/1, vložek št.: 1317, k.o. Spodnje
Radvanje.
Za predmetni objekt etažna lastnina še
ni vzpostavljena.
Izklicna cena je 51.510,00 EUR.
III. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja za vse nepremičnine je 200,00 EUR.
Pri enaki ponudbi je najnižji znesek višanja 40,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
končani javni dražbi podpisati prodajno pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni
od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor, št.
01270-0100008403-UJP Urad Slovenska
Bistrica.
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Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne
dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Maribor – klet (sejna soba),
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 18. 12.
2007, ob 9. uri.
VII. Višina varščine: dražitelji morajo
do vključno 14. 12. 2007 plačati varščino
v višini 10% od navedene izklicne cene na
transakcijski račun Mestne občine Maribor
– št.: 01270-0100008403-UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine za
javno dražbo nepremičnin« in oznako točke
pod katero se nahaja nepremičnina.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine
Plačana varščina se uspelemu dražitelju
(kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 10
dni po končani javni dražbi.
Če kupec ne podpiše prodajne pogodbe
ali ne plača kupnine, organizator zadrži njegovo varščino.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe ki imajo sedež na območju RS
oziroma na območju države članice EU in
fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU. Pravne osebe
morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe pa potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše
od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra
Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti
starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta
(na vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Državljani oziroma pravne osebe države
članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih
izdajajo institucije v njihovih državah, ki so
enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil
– potrdila o plačanih davkih in prispevkih,
ne morejo pridobiti, morajo predložiti lastno
izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
Vsa dokazila razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe.
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– Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi
s prenosom lastninske pravice, vključno z
notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
(prodaje) s stvarnim premoženjem last Mestne občine Maribor v skladu z Uredbo o
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07).
XI. Informacije: za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše
podatke o nepremičninah lahko interesenti
dobijo na tel. 02/220-14-11. Za ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno
najavijo na tel. 02/220-14-11.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika razpisi.
XII. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek
prodaje ustavi.
Mestna občina Maribor
Št. 3528-21/07
Ob-32173/07
Občina Ilirska Bistrica na podlagi 19. in
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07),
38. do 42. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07 in 94/07), 16. člena Statuta Občine
Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95,
18/97, 30/98 ter Ur. l. RS, št. 31/99), Odloka
o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica
za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 98/07) in sklepa
Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, št.
3528-21/07 z dne 22. 11. 2007 razpisuje
javno dražbo
Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
014, 6250 Ilirska Bistrica.
I. Predmet javne dražbe in vrsta pravnega posla
Prodaja poslovnega prostora v Gregorčičevi 8d v Ilirski Bistrici pritličje levo (bivši
prostori fizioterapije) parc. št. 66/9, k.o. Trnovo. Poslovni prostor meri 101,76 m2 in v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ilirski
Bistrici še ni vpisan kot etažna lastnina.
Poslovni prostor je namenjen opravljanju
neprofitne dejavnosti s področja zdravstvenega ali socialnega varstva, invalidskih in
humanitarnih organizacij, natančneje določenih pod točko II.2. Namembnosti poslovnega prostora ni mogoče spremeniti v obdobju 10 let od dneva sklenitve kupoprodajne
pogodbe.
II. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena znaša 42.000,00 €. Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za 500 €.
2. Na dražbi lahko sodelujejo:
– društva, ki v skladu s 30. členom Zakona o društvih izkažejo status društva, ki
deluje v javnem interesu, če deluje na področju zdravstvenega ali socialnega varstva
in ima registriran sedež na območju Občine
Ilirska Bistrica najmanj 5 let, ter izkazuje
status društva, ki deluje v javnem interesu
na področju zdravstvenega ali socialnega
varstva najmanj 3 leta,
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– invalidske organizacije, ki delujejo na
lokalni ravni, ki imajo registriran sedež na
območju Občine Ilirska Bistrica najmanj 5 let
in jim je priznan status invalidske organizacije, ki deluje na lokalni ravni najmanj 3 leta,
– humanitarne organizacije, ki delujejo
na lokalni ravni, ki imajo registriran sedež
na območju Občine Ilirska Bistrica najmanj
5 let in jim je priznan status humanitarne
organizacije, ki deluje na lokalni ravni najmanj 3 leta.
Društva oziroma organizacije, ki se udeležijo javne dražbe, morajo v okviru svoje
dejavnosti opravljati pretežni del nalog, ki
se nanašajo na eno ali več naslednjih aktivnosti:
– združevanje in povezovanje invalidov
oziroma bolnikov,
– zastopanje, zagovarjanje in zadovoljevanje posebnih potreb invalidov oziroma
bolnikov,
– načrtovanje, organiziranje in izvajanje
programov, ki invalidom oziroma bolnikom
omogočajo aktivno sodelovanje in pripomorejo k odstranjevanju ovir in bolj neodvisnemu življenju (usposabljanje, prevozi, oskrba
s tehničnimi pripomočki, osebna asistenca,
dnevni centri, delavnice, rehabilitacijski programi …),
– nudijo pomoč pri uveljavljanju potreb
bolnikov in invalidov na področju varovanja
zdravja, medicinske in socialne rehabilitacije, izobraževanja in usposabljanja, zaposlovanja, kulture, športa,
– preprečevanju poslabšanja zdravstvenega stanja bolnikov in invalidov,
– predstavljajo, varujejo in uveljavljajo
pravice in interese bolnikov in invalidov na
lokalni ravni.
3. Nepremičnina se odproda v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi
s prenosom lastništva in predpisane davčne
dajatve in davek na promet nepremičnin,
stroške cenitve in stroške prepisa (stroške
notarja, takse ipd.) plača kupec.
4. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
5. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil
najvišjo ceno, ki ne more biti nižja od izklicne cene.
6. Rok sklenitve pogodbe: z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15
dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
7. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica,
št. 01238-0100016470 pri Upravi za javne
prihodke, Urad Postojna, sklic na številko
3528-40/2006. Plačilo celotne kupnine v
roku, ki je določen je bistvena sestavina
pravnega posla, sicer je pogodba razdrta po
samem zakonu. Položena kavcija se všteje
v kupnino.
8. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov vključno s stroški cenitve. Posest
preide na kupca.
9. Višina varščine: pred dražitvijo morajo dražitelji položiti varščino v višini
10% od izklicne cene (4200 €) na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica, št.
01238-0100016470 pri Upravi za javne
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prihodke, Urad Postojna, sklic na številko
3528-21/07. Po opravljeni javni dražbi se
dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo,
kavcija vrne v roku 15 dni brez obresti.
10. Ogled nepremičnine: ogled je možen po predhodnem dogovoru na tel.
05/714-13-61, int. 124.
11. Udeležba na javni dražbi in dokazila
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro
pred pričetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled ob prijavi:
– odločbo pristojnega ministrstva o dodelitvi statusa društva, ki deluje v javnem
interesu na področju zdravstvenega ali socialnega varstva oziroma odločbo pristojnega
ministrstva o pridobitvi statusa invalidske
organizacije, ki deluje na lokalni ravni, oziroma odločbo pristojnega ministrstva o pridobitvi statusa humanitarne organizacije, ki
deluje na lokalni ravni,
– dokument društva oziroma organizacije, iz katerega mora biti razvidno, da društvo
oziroma organizacija opravlja eno ali več aktivnosti, ki so navedene v drugem odstavku
2. točke pod II.
Pogoji in pravila javne dražbe:
– nepreklicno pisno izjavo društva oziroma organizacije, da namembnosti poslovnega prostora ne bo spreminjal v obdobju
10 let od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe in bo v njem opravljal dejavnost iz
točke I. in II,
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TR računa za primer vračila
kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke,
– odločbo Upravne enote Ilirska Bistrica
o registraciji društva oziroma organizacije,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade TRR, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo s
katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega TRR,
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi z
overjenim podpisom pooblastitelja, če dražitelj ni zastopnik društva ali organizacije, ki
se mora izkazati z osebno izkaznico, potnim
listom ali potrdilom o državljanstvu,
– davčno, matično in telefonsko številko.
12. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali
pogojev javne dražbe, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka.
III. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo javne dražbe
nadzoruje pristojna komisija. Župan ali po
oblaščena oseba s soglasjem župana lahko
postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem
v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Zastopnik društva oziroma organizacije se mora izkazati z osebno
izkaznico, potnim listom ali potrdilom o državljanstvu. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan
zapisnik o poteku dražbe.
IV. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v ponedeljek 17. 12.
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2007, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica,
I. nadstropje, desno.
Za vse dodatne informacije v zvezi s
prodajo nepremičnine lahko pokličete na
Občino Ilirska Bistrica, tel. 714-13-61, int.
124.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-32277/07
Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, na
podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in 38. člena Uredbe o
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter
sklepom Občinskega sveta Občine Tišina,
z dne 13. 4. 2007 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Tišina, Tišina
4, 9251 Tišina.
2. Opis predmetov prodaje: predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine v k.o.
Murski Črnci vl. št. 175: parc. št. 1397/1, v
izmeri 10,20 m2; parc. št. 1397/2, v izmeri
9,43 m2; parc. št. 1397/3, v izmeri 8,44 m2;
parc. št. 1397/4, v izmeri 7,29 m2; parc. št.
1397/5, v izmeri 7,25 m2; parc. št. 1397/6,
v izmeri 7,65 m2; parc. št. 1396/10, v izmeri
8,01 m2 in nepremičnine v k.o. Rankovci,
vl. št. 70: parc. št. 169/1, v izmeri 9,50 m2;
parc. št. 169/2, v izmeri 9,61 m2; parc. št.
169/3, v izmeri 9,79 m2.
Po prostorskem planu občine so vse
nepremičnine opredeljene kot nezazidano
stavbno zemljišče. Vsa zemljišča so v celoti
v lasti občine ter bremen prosta.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicne cene za prodajano premoženje
so sledeča:
– za parc. št. 1397/1, k.o. Murski Črnci,
v izmeri 10,20 m2; je izklicna cena 9.792,00
EUR,
– za parc. št. 1397/2, k.o. Murski
Črnci, v izmeri 9,43 m2; je izklicna cena
9.052,80 EUR,
– za parc. št. 1397/3, k.o. Murski
Črnci, v izmeri 8,44 m2; je izklicna cena
8.102,40 EUR,
– za parc. št. 1397/4, k.o. Murski
Črnci, v izmeri 7,29 m2; je izklicna cena
6.998,40 EUR,
– za parc. št. 1397/5, k.o. Murski
Črnci, v izmeri 7,25 m2; je izklicna cena
6.960,00 EUR,
– za parc. št. 1397/6, k.o. Murski
Črnci, v izmeri 7,65 m2; je izklicna cena
7.344,00 EUR,
– za parc. št. 1396/10, k.o. Murski Črnci,
v izmeri 8,01 m2; je izklicna cena 7.689,60
EUR,
– za parc. št. 169/1, k.o. Rankovci, v izmeri 9,50 m2; je izklicna cena
6.365,00 EUR,
– za parc. št. 169/2, k.o. Rankovci, v izmeri 9,61 m2; je izklicna cena
6.438,70 EUR,
– za parc. št. 169/3, k.o. Rankovci, v izmeri 9,79 m2; je izklicna cena
6.559,30 EUR.
Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje
zakonsko določenega davka na promet z
nepremičninami, ki ga plača kupec.

Dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za
večkratnik zneska 100,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga
bo prodajalec izstavil kupcu.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Občini Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina, v sejni sobi, in sicer v sredo 19. 12.
2007, z začetkom ob 15.30.
7. Višina varščine: pred javno dražbo
mora dražitelj plačati varščino v višini 10%
od izklicne cene za posamezno zemljišče, ki
ga bo dražil, na račun Občine Tišina – proračun št. 01210-0100011634, z navedbo »Varščina za javno dražbo« z navedbo parcelna
št. zemljišča.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in možnost ogleda predmeta javne dražbe: ogled
nepremičnin javne dražbe je možen do petka 14. 12. 2007 po predhodnem dogovoru
na Občinski upravi Občine Tišina. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin pokličite na tel. 02/539-17-10, faks
02/539-17-11, e-pošta: obcina@tisina.si.
9. Opozorilo: Občina Tišina na podlagi
javne družbe ni zavezana skleniti pogodbe
z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko
začeti postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi, pri čemer se povrnejo stroški dražiteljem v višini izkazanih stroškov.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
– dražitelj mora najpozneje do petka
14. 12. 2007, do 14. ure na sedež Občinske
uprave Občina Tišina, Tišina 4, prijaviti svojo
udeležbo in predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o plačani varščini in priložiti
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– matično, davčno in telefonsko šte
vilko,
– dražitelji – fizične osebe: fotokopijo
identifikacijskega dokumenta,
– dražitelji – pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– dražitelji morajo na dan dražbe pred
njenim pričetkom predložiti:
– fizične osebe: osebni ali katerikoli
drugi identifikacijski dokument,
– pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije
po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.
Občina Tišina
Št. 478-115/2007
Ob-32283/07
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, na podlagi 19. in 20. člena
Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) ter
na podlagi 51. člena Zakona o lokalni sa-
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moupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS
– UPB 1, 21/06 – odločba US RS in 14/07
– ZSPDPO), objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Krško
Predmeti prodaje
Predmeti prodaje so:
1. poslovni prostor v izmeri 44,35 m2,
ležeč v objektu na naslovu Koprivnica 24
v Koprivnici, stoječem na zemljišču parc.
št. 7/10 – dvorišče v izmeri 555 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 83 m2 in poslovna stavba v izmeri 148 m2, vpisanem v
zemljiškoknjižnem vložku št. 163, k.o. Koprivnica,
2. poslovni prostor v izmeri 165,13 m2, ležeč v objektu na naslovu Cesta krških žrtev
59 v Krškem, stoječem na zemljišču parc. št.
3085/6 – sst. stavb. v izmeri 218 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem seznamu št. VIII.
k.o. Krško, zemljiščih parc. št. 3051/31 – sst.
stavb. v izmeri 37 m2 in parc. št. 3051/32
– sst. stavb. v izmeri 185 m2, vpisanih v
zemljiškoknjižnem vložku št. 426, k.o. Krško
ter zemljiščih parc. št. 2918/12 – sst. stavb.
v izmeri 154 m2 in parc. št. 2918/13 – sst.
stavb. v izmeri 5 m2, vpisanih v zemljiško
knjižnem vložku št. 1181, k.o. Krško,
3. poslovni prostor v izmeri 82,77 m2,
ležeč v objektu na naslovu Titova 98 na
Senovem, stoječem na zemljiščih parc. št.
454/3 – njiva v izmeri 239 m2 in travnik v izmeri 310 m2 in parc. št. 130.S – stavbišče v
izmeri 594 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem
vložku št. 125, k.o. Dovško,
4. poslovni prostor v izmeri 32,35 m2,
vpisan v zemljiškoknjižnem podvložku št.
2036/1, k.o. Krško z identifikacijsko oznako 1.E in kot »lokal v pritličju, Valvasorjevo
nabrežje 7, 8270 Krško«, ležeč v objektu
na naslovu Valvasorjevo nabrežje 7 v Krškem, stoječem na zemljiščih parc. št. 3951
– dvorišče v izmeri 45 m2 in parc. št. 3958
– stanovanjska stavba v izmeri 125 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku št. 2036,
k.o. Krško,
5. objekt na naslovu Podbočje 1, Podbočje, stoječ na zemljišču parc. št. 178.S
– stavbišče v izmeri 687 m2, vpisanem v
zemljiškoknjižnem vložku št. 966, k.o. Podbočje,
6. del poslovnega prostora v izmeri
10,72 m2 (v celoti 89,40 m2), vpisanega v
zemljiškoknjižnem podvložku št. 1264/12,
k.o. Stara vas, z identifikacijsko oznako 11.E
in kot »poslovni prostor št. 11, v pritličju, Kolodvorska 1, 8270 Krško«, ležeč v objektu
na naslovu Kolodvorska 1 v Krškem, stoječem na zemljiščih parc. št. 200/4 – zelenica
v izmeri 23 m2 in dvorišče v izmeri 83 m2,
parc. št. 200/8 – zelenica v izmeri 17 m2,
zelenica v izmeri 42 m2, zelenica v izmeri
15 m2, dvorišče v izmeri 3 m2, dvorišče v
izmeri 3 m2, dvorišče v izmeri 37 m2 in dvorišče v izmeri 21 m2 ter parc. št. 198 – poslovna stavba v izmeri 13 99 m2, vpisanih
v zemljiškoknjižnem vložku št. 1264, k.o.
Stara vas.
Predmeti prodaje so zasedeni z najemniki in so v lasti Občine Krško.
Čas in kraj javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 17. 12. 2007 z začetkom ob
12. uri v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta
krških žrtev 14, Krško.
Izklicne cene
Izklicne cene za predmete prodaje znašajo:

Št.

– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 1 je izklicna cena 15.726,11 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 2 je izklicna cena 80.668,97 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 3 je izklicna cena 45.615,91 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 4 je izklicna cena 19.710,00 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 5 je izklicna cena 245.410,00 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 6 je izklicna cena 5.734,93 EUR.
Pri predmetih prodaje pod zaporednimi
številkami od 1, 2, 3, 4 in 6 so v cenah vključeni tudi solastnina na pripadajočem delu
skupnih prostorov v razmerju do vrednosti
odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču
s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter
zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti
celotnega objekta.
Najnižji znesek višanja na javni dražbi je
500,00 EUR.
Plačilni pogoji: s kupci, najugodnejšimi
dražitelji za posamične predmete prodaje,
bodo v roku 15 oziroma 30 dni po zaključku
javne dražbe, sklenjene kupoprodajne pogodbe s plačilom kupnine v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št.
01254-0100008120. Plačilo kupnine v roku
8 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla.
Drugi pogoji:
– pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo,
– dražitelji morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
– dražitelji nepremičnega premoženja
morajo predložiti dokazila za opravljanje
svoje dejavnosti v izvirniku ali overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene za posamičen predmet prodaje
na podračun EZR prodajalca, odprtega pri
Banki Slovenije, št. 01254-0100008120 in
se pri plačilu kavcije sklicevati na posamičen predmet prodaje (navedba zaporedne
številke predmeta prodaje in opis predmeta
prodaje),
– za posamičen predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in
ponudil najvišjo ceno,
– pri predmetu prodaje, ki je zaseden z
najemnikom ima najemnik predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo mora
izkoristiti pri prvi javni dražbi,
– pri predmetu prodaje, ki je zaseden
z najemnikom in pri katerem najemnik ne
izkoristi predkupne pravice, imajo etažni lastniki iste stavbe predkupno pravico le pri
enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri
prvi javni dražbi,
– kupec predmeta prodaje, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca
iz sklenjenih najemnih pogodb z najemnikom,
– najemnik, ki nima poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem oziroma najemodajalcem, ne more nastopati kot
dražitelj in kupec,
– če izbran dražitelj za posamičen predmet prodaje ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana
kavcija ostala prodajalcu,
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– uspelemu dražitelju za posamičen
predmet prodaje se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim pa bodo kavcije vrnjene
brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni
dražbi,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec posamičnega predmeta prodaje,
– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja
za stvarne in pravne napake predmetov
prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za posamičen predmet prodaje, je izključena,
– do sklenitve pravnega posla se lahko
postopek prodaje kadarkoli ustavi, pri čemer
bodo povrnjeni stroški dražiteljem v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije,
– ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Krško,
tel. 07/49-81-279 in tel. 07/49-81-291, kjer
so na voljo tudi ostale informacije o prodaji
pri Janji Jordan in Cvelbar Kastelic Karmen,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico na
posamičnem predmetu prodaje po plačilu
celotne kupnine.
Občina Krško
Ob-32298/07
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330
Mozirje, na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 110/02) in Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), Statuta Občine Mozirje (Ur.
l. RS, št. 11/07) ter Sklepa Občinskega sveta Občine Mozirje št.: 032-0011/2007, z dne
19. 11. 2007 objavlja
javno dražbo
za prodajo občinskega premoženja
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2,
3330 Mozirje (v nadaljevanju: prodajalec).
2. Predmet prodaje je stavbna parcela v
katastrski Občini Mozirje: parc. št.: 105/06
k.o. Mozirje, v izmeri 8.511 m2, izklicna cena
zemljišča je: 600.000,00 EUR.
Izklicna cena za stavbno parcelo ne vsebujejo 20% DDV. Kupec je dolžan plačati
DDV, stroške overitve pogodbe in stroške
zemljiškoknjižnega vpisa ter ostale stroške
povezane s prenosom lastninske pravice.
Nepremičnine se odprodajo v celoti po
sistemu videno – kupljeno, zato kupec nima
pravice uveljavljati kasnejših reklamacij na
nepremičninah.
3. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo najkasneje 15 minut
pred pričetkom javne dražbe prijaviti svojo
udeležbo ter priložiti:
– potrdilo o vplačani kavciji (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa za primer vračila kavcije);
– izpisek iz registra pravnih oseb (za
pravne osebe);
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik;
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracije ipd.);
– osebno izkaznico, davčno in telefonsko
številko.
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Javna dražba bo ustna v slovenskem
jeziku.
4. Višina kavcije: dražitelji se morajo pred
pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom
o plačani kavciji, v višini 10% izklicne cene,
ki jo nakažejo na transakcijski račun številka 01279-0100018729, z navedbo »plačilo
kavcije za javno dražbo za parc. št.: 105/6«,
za katero se vplačuje kavcija.
5. Vplačana kavcija: vplačana kavcija se
všteje dražitelju, ki je uspel na javni dražbi
v kupnino. Neuspelim dražiteljem se kavcija
vrne v roku 8 dni po opravljeni dražbi in sicer
v vplačanem znesku. Kavcija mora biti vplačana najkasneje na dan dražbe do 10. ure.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v sredo, 12. 12 2007, ob 12. uri, v sejni
dvorani Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2,
3330 Mozirje.
7. Najnižji znesek višanja: izklicna cena
na javni dražbi se povečuje za 4.000,00
EUR. Dražitelj, ki pred pričetkom javne
dražbe prijavi svojo udeležbo ter priloži vsa
zahtevana potrdila, pa ne pristopi k licitaciji
predmeta javne dražbe se šteje, da je od
licitacije odstopil in se mu kavcija ne vrne.
8. Na dražbi uspe dražitelj: na dražbi
uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler
ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
9. Način in rok plačila kupnine: kupci so
dolžni kupnino s pripadajočim DDV poravnati ob podpisu pogodbe.
Za plačilo kupnine bo Občina Mozirje izstavila račun, ki se plača na transakcijski račun Občine Mozirje, številka
01279-0100018729.
10. Plačilo celotne kupnine
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo najkasneje v 3 dneh po zaključku
javne dražbe. Če izbrani kupec ne sklene
prodajne pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je od nakupa odstopil, vplačana
kavcija pa mu zapade kot skesnina. Tudi v
primeru, da se plačilno ne izvede v roku, se
kavcija zadrži, pogodba pa razdere.
Kupec pridobi lastninsko pravico po overitvi pogodbe, plačilu stroškov postopka in
celotne kupnine s pripadajočim DDV.
11. Na podlagi 3. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) lahko Komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Mozirje, s soglasjem
župana, postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne kavcija
dražiteljem, v vplačanem znesku; o tem posreduje občina dražiteljem odločitev v roku
8 dni po opravljeni javni dražbi.
12. Vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel.
03/83-93-308. Ogled gradbene parcele je
možen po predhodnem dogovoru. Besedilo
javne dražbe je objavljeno tudi na internetnem naslovu http://www.mozirje.si.
Občina Mozirje
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Razpisi delovnih mest
Št. 103-52/2007-10

Ob-32472/07

Preklic
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, objavlja preklic javnega natečaja
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta sekretar v Pravni službi, ki je bil
dne 23. 11. 2007 objavljen v Uradnem listu
RS, št. 107/07, Ob-31565/07.
Ministrstvo za zdravje
Št. 14/2007
Ob-32168/07
Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Litija
(Uradni list RS, št. 110/05, 13/06 in 109/07)
in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 in 8/96) Svet zavoda Mladinski center Litija razpisuje prosto delovno
mesto
direktorja/direktorice javnega zavoda
Mladinski center Litija.
Za direktorja/direktorico zavoda je lahko
imenovan/a kandidat/kandidatka, ki mora
poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko strokovno
izobrazbo družboslovne, pravne, ekonomske ali organizacijske smeri,
– da ima vsaj 3 leta delovnih izkušenj,
– da obvlada slovenski jezik,
– da ima ustrezne komunikativne, organizacijske in vodstvene sposobnosti ter da
izkazuje ustrezne izkušnje pri delu v organizacijah, zavodih ali društvih, ki se ukvarjajo
z dejavnostjo in programi za mladino.
Mandat direktorja/direktorice javnega zavoda traja štiri leta.
Nastop dela: 1. 1. 2008.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom, opisom dosedanje poklicne kariere, programom dela
in razvoja zavoda za naslednje mandatno
obdobje naj kandidati/kandidatke v zaprti
kuverti pošljejo v 8 dneh od objave razpisa
na naslov: Javni zavod Mladinski center
Litija, Ponoviška cesta 12, 1270 Litija, s
pripisom »Ne odpiraj – prijava na razpis
direktorja MC Litija«.
Kandidati/kandidatke bodo obveščeni/obveščene v zakonitem roku.
Več informacij prejmete na tel.
01/89-80-119 ali 051/443-410 ali na elektronskem naslovu mc.litija@siol.net.
Svet zavoda Mladinski center Litija
Ob-32299/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – UPB3)
Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta na položaju
vodja službe, ki se opravlja v nazivu višji sekretar v Zakonodajno-pravni
službi.
Kandidati za prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj UNIV izobrazba pravne smeri,
– najmanj deset let delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit ali mag. pravnih
znanosti,
– vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti,

– višji nivo znanja svetovnega jezika,
– poznavanje osnov računalništva,
– 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.
Delovne naloge:
– predstavlja Zakonodajno-pravno službo, vodi in koordinira delo med strokovnimi
področji v službi ter skrbi za enotno prakso
pri oblikovanju mnenj te službe,
– organizira, razporeja in usmerja delo
uradnikov v Zakonodajno-pravni službi
pri izpopolnjevanju nalog službe, določenih s poslovnikom Državnega zbora in do
deljenih s strani predsednika Državnega
zbora, predsednikov delovnih teles in generalnega sekretarja Državnega zbora, v
zvezi z izvrševanjem pristojnosti Državnega zbora,
– spremlja seje Državnega zbora in delovnih teles ter skrbi za pravno podporo pri
njihovem delu,
– pripravlja ali sodeluje pri pripravi najzahtevnejših mnenj Zakonodajno-pravne
službe, izvirnikov sprejetih aktov Državnega
zbora ter prečiščenih besedil zakonov,
– skrb za zagotovitev pogojev za tekoče in učinkovito delo Zakonodajno-pravne
službe.
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.
Prijava kandidatov naj vsebuje kratek življenjepis z navedbo pridobljenih znanj in
veščin, hkrati pa mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja, smer, leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj – vrsta del in
nalog ter trajanje, 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 Državnemu zboru pridobitev podatkov iz 3. točke uradne evidence,
5. izjavo o višjem nivoju znanja svetovnega jezika.
Nepopolne prijave ali prijave, iz katere
izhaja, da kandidat ne izpolnjuje natečajnih pogojev, se po 20. členu Pravilnika o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v službah Državnega zbora Republike Slovenije (št. 040-03/89-1/65 z dne 16. 6.
2005), ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki z
zahtevanimi prilogami na naslov: Državni
zbor, p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom
»Prijava na JN – Vodja ZPS« v 15 dneh od
dneva objave na spletni strani Državnega
zbora. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: ook@dz-rs.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za dodatne informacije o izvedbi internega natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal,
vodja Oddelka za organizacijo in kadre, na
tel. 01/478-94-66.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Z izbranim kandidatom se bo sklenilo delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in z največ 6 mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih Državnega zbora,
Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Republika Slovenija
Državni zbor
Ob-32300/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – UPB3)
Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta v Oddelku za
razvoj informacijskega sistema:
– podsekretar, ki se lahko opravlja v
nazivih podsekretar ali sekretar.
Kandidati za prosto delovno mesto (podsekretar) morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj UNIV ali VS izobrazba s specializacijo ali magisterijem računalniške, informacijske, elektro ali matematične smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– poznavanje osnov računalništva,
– višji nivo znanja enega svetovnega jezika,
– 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 ka-
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znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovne naloge (podsekretar):
– nadomeščanje vodje oddelka,
– vodenje razvoja in strokovnih nalog na
področju informacijske podpore zakonodajnemu postopku,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev s področja informacijske podpore zakonodajnemu postopku,
– skrb za sistemsko testiranje, vrednotenje in uvajanje novih rešitev s področja
informacijske podpore zakonodajnemu postopku,
– sodelovanje v projektnih skupinah za
strateške projekte IS/IT,
– sodelovanje pri pripravi projektnih nalog in razpisne dokumentacije za strateške
projekte IS/IT.
ali
– višji svetovalec, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec III, II ali I.
Kandidati za prosto delovno mesto (višji svetovalec) morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– najmanj UNIV ali VS izobrazba računalniške, informacijske, elektro ali matematične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– poznavanje osnov računalništva,
– višji nivo znanja enega svetovnega jezika,
– 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.
Delovne naloge (višji svetovalec):
– sodelovanje pri razvoju in strokovnih
nalogah na področju informacijske podpore
zakonodajnemu postopku,
– skrb za sistemsko testiranje, vrednotenje in uvajanje novih rešitev s področja
informacijske podpore zakonodajnemu postopku,
– koordiniranje pomoči uporabnikom s
področja informacijske podpore zakonodajnemu postopku,
– sodelovanje v projektnih skupinah.
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,
doktoratom znanosti oziroma zaključenim
specialističnim študijem.
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Pri izbranemu kandidatu se bo preverjalo
tudi, ali ima opravljen 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 kandidatov naj vsebuje kratek življenjepis z navedbo pridobljenih znanj in veščin, hkrati pa mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja, smer, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj – vrsta del in
nalog ter trajanje, 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 Državnemu zboru pridobitev podatkov iz 3. točke uradne evidence,
5. izjavo o višjem nivoju znanja svetovnega jezika.
Nepopolne prijave ali prijave, iz katere
izhaja, da kandidat ne izpolnjuje natečajnih
pogojev, se po 20. členu Pravilnika o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v
službah Državnega zbora Republike Slovenije (št. 040-03/89-1/65 z dne 16. 6. 2005), ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki z
zahtevanimi prilogami na naslov: Državni zbor, p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom »Prijava na JN – ORIS« v 8 dneh od
dneva objave na spletni strani Državnega
zbora. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: ook@dz-rs.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Za dodatne informacije o izvedbi internega
natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja Oddelka za organizacijo in kadre, na tel.
01/478-94-66.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Z izbranim kandidatom se bo sklenilo delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in z največ 6 mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo
v uradnih prostorih Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Republika Slovenija
Državni zbor
Ob-32301/07
Na podlagi 33. in 34. člena Statuta Doma
upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija, Svet zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice zavoda.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/imenovana, kdor poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
1. da ima končana višjo, visoka strokovno
ali univerzitetno izobrazbo, v skladu s 56.,

57., 69. in 70. členom Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07, 23/07 in 41/07);
2. najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja dejavnosti socialnega varstva
ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno-varstveno dejavnostjo;
3. ima končan program za vodenje socialno-varstvenega zavoda, ki ga je določila Socialna zbornica Slovenije (če kandidat nima
opravljenega programa za vodenje socialno-varstvenega zavoda, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja
nalog direktorja, sicer mu mandat preneha na
podlagi zakona).
Izbranega kandidata/kandidatko bo izbral
in imenoval Svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem, po predhodnem mnenju pristojnega
organa lokalne skupnosti s polnim delovnim
časom za mandatno dobo 5 let.
Ponudbe s predstavitvijo svojih delovnih
izkušenj ter priloženimi zahtevanimi dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev posredujete v 8 dneh po objavi v zaprti kuverti na
naslov: Svet doma upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija, Arkova ulica 4, 5280
Idrija, za navedbo »Prijava na razpis«.
Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o
izboru obvestili najpozneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav.
Svet doma upokojencev Jožeta
Primožiča Miklavža Idrija
Št. 110-322/2007
Ob-32306/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Gospodarskem oddelku Višjega sodišča
v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. 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.
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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. 110-323/2007
Ob-32307/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena v
zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o
državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško
mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje
na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena Zakona
o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo), mora prijava
kandidata vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
pomočnika državnega tožilca, mora prijavi
priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
imenovanje na mesto pomočnika okrožnega
državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
imenovanje na mesto pomočnika državnega
tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za tožilsko funkcijo oziroma funkcijo pomočnika od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca
centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po
objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-25/2007
Ob-32492/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 5 prostih mest okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in
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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. 110-324/2007
Ob-32493/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Radovljici.
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.
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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. 110-321/2007
Ob-32494/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo), mora prijava
kandidata vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata
za tožilsko funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa
od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 4501-25/2007-520
Ob-32131/07
Organizator javnega zbiranja ponudb in
upravljavec premičnega premoženja: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana, objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem 48 vagonov tipa »SMMP«
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: organizator
javnega zbiranja ponudb in upravljavec
stvarnega premoženja – premičnin je Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana. Postopek javnega zbiranja
ponudb za najem 48 vagonov tipa »SMMP«
vodi komisija Ministrstva za obrambo RS za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem – premičnine (pristojna komisija).
2. Zakonska podlaga za razpolaganje:
javno zbiranje ponudb se bo izvedlo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07). Upravljavec premičnin je Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo.
3. Opis predmeta: oddaja v najem
premičnin, in sicer 48 enot vagonov tipa
»SMMP« za čas trajanja pet let z možnostjo
podaljšanja najemne pogodbe še enkrat za
pet let.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: najemna pogodba
za določen čas pet let z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe še enkrat za pet let.
5. Oblika in pogoji za predložitve ponudb: pisne ponudbe je potrebno posredovati na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna-vložišče, Vojkova ulica 59, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ponudba – ne odpiraj
– MORS/4501-25/2007-520 – oddaja vagonov v najem« in odposlane najkasneje do
17. 12. 2007, do 12. ure.
6. Oblika in pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik:
– v najem se ponudi 48 vagonov tipa
»SMMP« v stanju na dan 15. 6. 2007, ko
je bila narejena tudi uradna ocenitev tržne
vrednosti vagonov,
– najemnik vagonov se mora s pogodbo
zavezati, da bo na zahtevo upravljavca zagotovil ustrezne vagone za potrebe SV, ki
morajo biti registrirani v Republiki Sloveniji,
po predhodni najavi v roku enega meseca od
obojestranskega podpisa pogodbe dalje,
– najemnik krije vse stroške revizije vagonov, zavarovanja, tekoče vzdrževanje ter
popravila v času uporabe,
– najemnik krije stroške stojnin za vagone, ki bodo neuporabni stali na tirih železniških uprav,
– najemnik je po sklenitvi najemne pogodbe dolžan vagone zavarovati za primer
škode in uničenja pri komercialni zavarovalnici, ter zavarovalne police vinkulirati v korist
upravljavca,
– najemnik in upravljavec skleneta pogodbo za dobo pet let z možnostjo podalj-

šanja še za pet let s tem, da vsaka stranka
lahko prekine pogodbo z odpovednim rokom
dvanajst mesecev,
– zaradi stroškov revizije vagonov, zavarovanja in tekočega vzdrževanja ter ostalih
stroškov v zvezi z najetimi vagoni najemnik
plača upravljavcu najemnino po preteku
dobe dveh let od sklenitve pogodbe. Letni
enkratni znesek najemnine za posamezen
vagon v višini najmanj 3000 EUR, je najemnik dolžan plačati v 8 dneh po prejemu
računa,
– plačilo najemnine v roku, ki je določen
je bistvena sestavina pravnega posla,
– najemnik je v roku 10 dni od obojestranskega podpisa najemne pogodbe dolžan izročiti upravljavcu bančno garancijo za
zavarovanje plačila najemnine v znesku 5%
od vrednosti skupne letne najemnine z rokom veljavnosti najmanj 2 leti in 1 mesec od
sklenitve najemne pogodbe, kar je pogoj za
veljavnost pogodbe.
Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene na TRR Ministrstva za obrambo št.
01100-63701911114.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je
ponujena najvišja cena za najem.
Po prejemu ponudb lahko upravljavec s
ponudniki izvede še dodatna pogajanja.
Ponudniki lahko umaknejo ponudbe do
datuma in ure, ki je določen za odpiranje
ponudb.
Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
upravljavcem najemno pogodbo. Če izbrani
ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe
v predpisanem roku, mu lahko ministrstvo
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več, kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo
varščino.
Vsi ponudniki bodo o izidu pisno obveščeni v roku 10 dni od roka za predložitev
ponudb.
7. Omejitve upravljavca v zvezi s postopkom
Vse alinee iz 6. točke tega javnega zbiranja ponudb so obvezujoče pri oblikovanju
ponudbe s strani ponudnika.
Upravljavec bo po končanem postopku
javnega zbiranja ponudb izbral ponudnika,
ki bo ponudil najugodnejše pogoje za najem
vagonov.
Upravljavec lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
8. Rok in način prijave
Rok za oddajo ponudbe je do vključno
17. 12. 2007 do 12. ure.
Rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 40 dni od oddaje ponudbe.
9. Kontaktna oseba naročnika: dodatne
informacije in morebiten ogled predmeta javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na naslovu: Ministrstvo za
obrambo RS, Direktorat za logistiko, Vojkova ulica 55, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba je Kazimir Rozmus, tel. 01/471-24-19.
Ministrstvo za obrambo
Št. 47800-33/2007
Ob-32169/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana, Maistrova 10 (v nadaljevanju:

najemodajalec), na podlagi 60. člena v povezavi s 44. členom Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno ponudbo
za najem nepremičnin v kompleksu
kulturnega spomenika državnega
pomena grad Ptuj (EŠD 583)
1. Predmet najema:
Del kulturnega spomenika Grad Ptuj
(EŠD 583) – konjušnica, ki je v lasti Republike Slovenije: parc. št.
– 1082/1,
– 1082/2,
vse k.o. Ptuj.
Lastnik: Republika Slovenija.
Upravljavec: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
2. Minimalna najemnina in čas trajanja
najema: najmanj 600.000,00 EUR za dobo
35 let.
3. Način in rok plačila najemnine: celotna
najemnina se izrazi v obliki investicijskih vlaganj v obnovo kulturnega spomenika. Obdobje najema se razdeli v dve fazi (do 1. 5.
2008 ter obdobje od 1. 5. 2008 do izteka
najema). Najmanj 600.000,00 EUR mora
najemnik vložiti v obdobju do 1. 5. 2008.
Vlaganja potekajo v skladu s terminskim
načrtom in predvidenimi stroški investicij v
obdobju do 1. 5. 2008 ter načrtom predvidene višine investicij v nadaljnjem obdobju
od 1. 5. 2008 do izteka petintridesetletnega
najema, ki ju predloži najemnik. Roki za
izvedbo investicij po terminskem načrtu so
bistvena sestavina pogodbe.
4. Drugi pogoji najema:
– najemnik je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je registriran za opravljanje turistične in gostinske dejavnosti.
Najemnik mora biti bodisi ustrezno registriran za opravljanje turistične in gostinske po
standardni klasifikaciji dejavnosti. Dokazilo:
izpisek iz sodnega registra ali izpisek iz Poslovnega registra Slovenije.
– zoper najemnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega namen
ali posledica je prenehanje najemnikovega
poslovanja, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež. Dokazilo: potrdilo sodišča ali
drugega pristojnega organa države, v kateri
ima najemnik sedež.
– najemnik v zadnjih petih letih pred objavo javne ponudbe ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano
s njegovim poslovanjem ali v zvezi s podkupovanjem, oziroma mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je najemniku prepovedano opravljati dejavnost, ki
je predmet javne ponudbe. Dokazilo: potrdilo Ministrstva, pristojnega za pravosodje.
– najemnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi z njegovim poslovanjem. Dokazilo: izjava najemnika.
– najemnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, kolikor je
za opravljanje take dejavnosti posebno do-
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voljenje zahtevano s posebnim zakonom.
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, da ima najemnik
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, kadar gre za dejavnost,
za katero je dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom.
– najemnik je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima
najemnik sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji. Dokazilo: potrdilo
davčnega ali drugega pristojnega organa
države, kjer ima najemnik sedež, da je najemnik poravnal davke in prispevke in druge
obvezne dajatve v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež (najemnik s sedežem
v tujini, mora predložiti še potrdilo, da je v
Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati).
– najemnik v zadnjih šestih mesecih
pred izdajo dokazila ni imel blokiranih svojih transakcijskih računov. Dokazilo: obrazec
BON-1/P ali potrdilo banke, ki vodi najemnikov TRR, da najemnikov račun v zadnjih
šestih mesecih ni bil blokiran (če ima najemnik odprtih več TRR, predloži potrdila
vseh bank).
– najemnik mora za obdobje 1997–2007
izkazati vsaj dve referenci s področja vodenja in opravljanja gostinske in turistične
dejavnosti v trajanju (neprekinjeno) najmanj
7 let. Dokazilo: seznam referenc na obrazcu razpisne dokumentacije, skupaj s potrdili
referenčnih naročnikov na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
– najemnik mora prostore, ki so predmet
najema, postaviti v obratovanje najpozneje
do 1. 5. 2008. Dokazilo: razvojni program.
– najemnik mora Pokrajinskemu muzeju
Ptuj v prostorih, ki so predmet najema, v
celoti brezplačno zagotoviti prostor v izmeri
najmanj 20 m2, ki ga Pokrajinski muzej Ptuj
uporablja za prodajalno vstopnic in spominkov. Ta zaveza najemojemalca zavezuje
tudi, če se zaradi zagotavljanja enakih nalog, kot so na kompleksu Gradu Ptuj dodeljene Pokrajinskemu muzeju Ptuj, ustanovi
drug subjekt in je opravljanje nalog, ki se
nanašajo na kompleks Gradu Ptuj, preneseno nanj. Dokazilo: razvojni program.
– najemnik mora v obdobju od sklenitve pogodbe in najpozneje do 1. 5. 2008 (s
tem trenutkom mora objekt že obratovati,
kar pomeni, da je dostopen za javnost in
najemnik v njem že izvaja predvidene aktivnosti) v objekte, ki so predmet oddaje v
najem, investirati znesek najmanj v višini
600.000,00 EUR. Dokazilo: razvojni program s prilogami.
– najemnik mora za resnost ponudbe
predložiti bančno garancijo v višini 10%
predvidenih investicijskih stroškov v celotnem obdobju najema. Dokazilo: bančna
garancija za resnost ponudbe in razvojni
načrt.
5. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: najemnik mora v petih
delovnih dneh po podpisu pogodbe najemodajalcu predložiti nepreklicno bančno garancijo za pravilno in pravočasno izpolnitev
pogodbenih obveznosti, unovčljivo na prvi
poziv, v višini 60.000,00 EUR. Garancija
mora veljati najmanj do 31. 12. 2008. Če
je v razvojnem programu predvideno investiranje tudi v nadaljnjih letih najema, mora
najemnik najmanj trideset dni pred potekom
veljavnosti predhodne garancije predložiti

Št.

novo bančno garancijo v višini 10% od skupne vrednosti investicij, predvidenih v drugi
fazi najema.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: najemodajalec bo oddal predmetne
nepremičnine najboljšemu ponudniku na
podlagi merila najvišja ponujena najemnina
v obdobju 35 let.
7. Dokumentacija: podrobnejši pogoji so
razvidni iz dokumentacije predmetne javne
ponudbe, ki jo lahko ponudniki zahtevajo od
dneva objave v Uradnem listu RS do roka za
oddajo ponudb. Dokumentacijo je mogoče
prevzeti vsak delovni dan med 9. in 12. uro
na naslovu: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba: Alenka
Kuševič, soba 219, tel. +386/1/369-58-40,
e-pošta: alenka.kusevic@gov.si. Dokumentacija je brezplačna.
8. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin, ki se oddajo v najem, je obvezen za
vse ponudnike. Najemodajalec bo organiziral ogled za vse ponudnike dne 7. 12. 2007
ob 10.30, na lokaciji konjušnica gradu Ptuj.
Za ponudnike, ki se iz objektivnih razlogov
tega dne ogleda ne bodo mogli udeležiti, bo
najemodajalec naknadno organiziral dodaten ogled.
9. Predložitev ponudb: ponudbe morajo biti podane v pisni obliki na predpisanih
obrazcih iz dokumentacije. Ponudniki jih lahko oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno pri vložišču na naslovu najemodajalca: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana. Najemodajalec bo upošteval
samo tiste ponudbe, ki bodo prispele (ne
glede na pravila poštnega teka) na zgoraj
navedeni naslov do vključno dne 17. 12.
2007 do 10. ure.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 31. 12.
2007.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 12.
2007, ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, velika
sejna soba v II. nadstropju.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja komisiji predložiti na vpogled
dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni
organ.
Ministrstvo za kulturo
Št. 91500-11/2007/5
Ob-32282/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5 (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), na podlagi Programa prodaje državnega stvarnega premoženja za leti
2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05) in
sprejetega Posamičnega programa ravnanja št. 91500-11/2007 z dne 22. 11. 2007
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenega osebnega vozila
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je rabljeno osebno vozilo Renault, tip VEL SATIS 3.0, limuzina, št.
šasije in tip motorja: VF18J0J0B29121153/
P9XA7, leto izdelave 2003, moč in delov-
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na prostornina motorja: 130 kW/2958 ccm,
število prevoženih kilometrov: 104.260 km,
barva: E7 M, inv. št. 2610003877.
Lastnik: Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, upravljavec: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Izhodiščna cena: izhodiščna cena
znaša 11.060,00 EUR. Cena ne vsebuje
davka na dodano vrednost, ker Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve le-tega
ni zavezano obračunati.
3. Način prodaje in vrsta pravnega posla:
vozilo se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij. S kupcem se sklene
prodajna pogodba.
4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: prodajna pogodba bo sklenjena s
tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo
ceno nad izhodiščno ceno. V primeru, da
bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo
ceno nad izhodiščno ceno, bo pooblaščena
oseba za vodenje in izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem pozvala
vse enako uspele ponudnike, naj pisno in
v določenem roku ponudijo višjo ceno od
že ponujene. V primeru ponovno prejetih
enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik izbran z žrebom.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od obojestranskega podpisa
pogodbe na predračun računa za izvrševanje proračuna št. 01100-6300109972, sklic
št. 18 26115-7201001-00333507. Plačilo kupnine v predhodno navedenem roku se šteje za bistveno sestavino pravnega posla.
6. Rok sklenitve pogodbe: pogodba bo
predvidoma sklenjena v roku petnajstih dni
od zaključka zbiranja ponudb. Vzorec pogodbe je na ogled na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
7. Ogled: ogled vozil je mogoč vsak delovni dan do izteka roka za oddajo ponudb
po predhodnem dogovoru z Alenko Žitnik
(01/369-77-24), ki interesentom nudi vse
podrobnejše informacije.
Rok oddaje ponudbe: nakup na podlagi
te objave se prične takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pisne ponudbe morajo prispeti do 15. 12. 2007 do
10. ure po pošti oziroma morajo biti do tega
roka osebno oddane v zaprti pisemski ovojnici z navedbo »Ponudba za nakup vozila
– Ne odpiraj«. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe.
9. Varščina: ponudnik mora vplačati varščino v višini 10 odstotkov ponujene cene z nakazilom na transakcijski račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18
26115-7201001-00333507.
10. Vsebina ponudbe: ponudba mora
vsebovati ime in priimek oziroma naziv
kupca, naslov, telefonsko številko, davčno številko, rok veljavnosti ponudbe ter
ponujeno ceno za predmet razpolaganja.
Ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o
vplačani varščini v višini 10 odstotkov ponujene cene.
11. Odpiranje: odpiranje ponudb ni javno. O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni v 5 dneh od zaključka zbiranja ponudb.
Prepozno prispele, nepravilno označene in
nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane.
12. Stroški in davščine: vse stroške in
davščine v zvezi s prodajno pogodbo za
rabljeno vozilo, razen stroškov izdelave ce-
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nilnega poročila, stroške odjave vozila in
stroškov te objave, nosi kupec.
13. Izročitev v posest: izročitev vozila v
posest je odložena do plačila celotne kupnine in stroškov.
14. Drugi pogoji: prodajalec si pridržuje
pravico, da ne glede na prejete ponudbe
ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom,
prav tako prodajalec ustavi začeti postopek
do sklenitve pravnega posla. Odškodninska
odgovornost prodajalca zaradi ne sklenitve
pravnega posla s katerim koli ponudnikom
je izključena.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 478-55/2007-3
Ob-32471/07
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
Postopek javnih ponudb 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. Nekdanja stražnica Moroslavica, parc.
št. 2753/2 gosp. posl., v izmeri 194 m2, dvorišče v izmeri 1.696 m2, ZKV 606, k.o. Gorjansko (ni v najemu)
a) Izhodiščna cena: 10.000,00 EUR.
2. Nekdanja stražnica Hum, parc. št.
2545/1 stavba v izmeri 218 m2 in dvorišče
v izmeri 5.698 m2, ZKV 31,k.o. Kojsko: (v
najemu);
a) Izhodiščna cena: 270.000,00 EUR.
3. Stavbno zemljišče (funkcionalno) v
Ljubljani - Črnuče, parc. št. 626/5 travnik v
izmeri 456 m2, ZKV 368, k.o. Črnuče;
a) Izhodiščna cena: 25.100,00 EUR.
B) Stanovanja
1. Slovenska Bistrica, dvosobno stanovanje s kabinetom št. 3 v I. etaži Tomšičeva
ul. 40, v izmeri 87,75 m2 (zasedeno), stoječe na parc. št. 887/1 letnik 1978 z ident. št.
0753-01165-3.
b) Izhodiščna cena: 54.000,00 EUR.
c) Ogled stanovanja: 12. 12. 2007 od 8.
do 9. ure.
2. Kranj, Trg Rivoli 8, trisobno stanovanje št. 18 v III. nad. (zasedeno), s površino 86,72 m2 s kletjo, stoječe na parc.
št. 212/6 ZKV 881, k.o. Klanec z ident. št.
2121/472/18.
a) Izhodiščna cena: 131.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 12. 12. 2007 od 8.
do 9. ure.
3. Velike Bloke, Velike Bloke 3b, dvosobno stanovanje št. 2 v pritličju (zasedeno), s
površino 82,24 m2 s kletjo 2x, stoječe na
parc. št. 2005 ZKV 249, k.o. Velike Bloke z
ident. št. 1637/31/.
a) Izhodiščna cena: 28.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 12. 12. 2007 od
8. do 9. ure.
4. Jezersko, Zg. Jezersko 57, Zg. Jezersko, trisobno stanovanje št. 3 v I. nad.
(zasedeno), s površino 94,23 m2 s kletjo,
stoječe na parc. št. 367/41 ZKV 43, k.o. Zg.
Jezersko z ident. št. 2076/513/3;
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a) Izhodiščna cena: 42.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 12. 12. 2007 od
8. do 9. ure.
5. Pivka, Postojnska cesta 9, dvosobno
stanovanje št. 12, v III. nad. (zasedeno), s
površino 60,75 m2 s kletjo, stoječe na parc.
št. 1025/2 ZKV 163, k.o. Petelinje z ident.
št. 2501/404/;
a) Izhodiščna cena: 43.100,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 12. 12. 2007 od
8. do 9. ure.
6. Postojna, Cankarjeva 5a, dvosobno
stanovanje s kabinetom št. 2, v I. nad. (zasedeno), s površino 78,50 m2 s kletjo 2x,
stoječe na parc. št. 3012 ZKV 1632, k.o.
Postojna z ident. št. 2490/18/;
a) Izhodiščna cena: 69.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 12. 12. 2007 od
8. do 9. ure.
IV Ogled nepremičnin
1. Interesenti za nakup stanovanj si lahko le-ta ogledajo ob določenih terminih, ki so
navedeni ob stanovanjih.
2. Za vse dodatne informacije v zvezi
s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od
3. 12. 2007 do 18. 12. 2007 na tel. 01/471-–
22-13 med 12. in 15. uro, kontaktna oseba:
Jasna Jelen.
V. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine se prodajo v celoti po
sistemu videno kupljeno. Stanovanja so v
večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena,
kar bo moral na lastne stroške prevzeti kupec sam. Prodajalec ne prevzema nobenih
obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega
načrta.
2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna
komisija; pri tem imajo osebe, ki nepremičnino uporabljajo, pod enakimi pogoji predkupno pravico.
3. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja
sam.
4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu
prodajne pogodbe (v 30 dneh po odpiranju ponudb) pogodbo podpiše in po prejemu pogodbe, podpisane s strani obeh
pogodbenih strank, plača kupnino v roku
8 dni na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-41000000;
položena
varščina se všteje v kupnino.
5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Vse davčne dajatve plača kupec.
6. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v
4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino.
7. Nepremičnina preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
8. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec
izstavi po plačilu celotne kupnine.
9. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo
v enaki višini, se bo med ponudniki opravila
javna dražba takoj po odpiranju ponudb.
Najmanjši dvig ponudbene cene:

– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
500,00 EUR,
– od 50.000,00 EUR do 100.000,00 EUR
za 2.000,00 EUR,
– od 100.000,00 EUR do 150.000,00
EUR za 4.000,00 EUR.
VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe:
1. Ponudbe lahko predložijo fizične
in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini
10% od izhodiščne cene stanovanja na
transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18,
19119-7141998-41000000.
2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko
številko, navedbo nepremičnine za katero
daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št., nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis
iz ustreznega registra in davčno številko
oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in
s.p., ipd.),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe
in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
VII. Postopek:
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta
55, Ljubljana, do 19. 12. 2007 do 12. ure.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnin
SGN-19/12/2007 – Ne odpiraj.« Na zadnji
strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
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VIII. Ustavitev postopka: komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem
primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi
vse do sklenitve pravnega posla.
IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin, Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03. Izvedbo javne ponudbe
nadzoruje pristojna komisija.
X. Drugo: k odpiranju ponudb dne 19. 12.
2007 ob 14. uri lahko pristopi vsak ponudnik
oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo
v sejni sobi, št. 327 v 3. nadstropju Sektorja
za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Ob-32121/07
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, 2/07 – UPB3)
določa in objavlja datum nastopa poslovanja notarja:
– 10. 12. 2007, začne s poslovanjem
notarka Polona Pavlin Bohinc v Šenčurju,
Delavska cesta 24.
– 17. 12. 2007, začne s poslovanjem notarka mag. Tatjana Gregorc na Bledu, Ljubljanska cesta 19.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 142/2007
Ob-32147/07
Občina Šentilj, Maistrova ulica 2,
2212 Šentilj v Slovenskih goricah, ki jo zastopa župan Edvard Čagran, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča za izgradnjo
poslovnih prostorov za zdravstveno
in lekarniško dejavnost v Šentilju
1. Pravna podlaga: Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/00, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02, 127/06 in 14/07), Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), sklep
10. redne seje Občinskega sveta Občine
Šentilj z dne 18. 10. 2007.
2. Predmet prodaje zemljišč so naslednje
nepremičnine: zemljiška parcela št. 199/1
v izmeri 3378 m2 v k.o. Šentilj, zemljiška
parcela št. 199/20 v izmeri 208 m2, v k.o.
Šentilj, zemljiška parcela št. 488/1 v izmeri
8931 m2 v k.o. Šentilj, zemljiška parcela št.
488/7 v izmeri 124 m2 v k.o. Šentilj, zemljiška parcela št. 488/6 v izmeri 232 m2 v k.o.
Šentilj. Vse navedene nepremičnine se prodajo delno, in sicer v skupni izmeri 3200 m2.
Oznaka predvidene prostorske enote: območje S2, ki jo določa Urbanistična zasnova
naselja Šentilj in je opredeljena v Odloku o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor
– Pesnica za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Maribor – Pesnica
za obdobje 1986–1990 za območje Občine
Šentilj – spremembe in dopolnitve v letu
2002 (MUV, št. 11/04).
3. Namen javnega zbiranja ponudb: prodaja nepremičnin pod točko 2 tega razpisa
za namen izgradnje poslovnih prostorov
za zdravstveno in lekarniško dejavnost v
naselju Šentilj. Razpisovalec bo prodal zemljišče v skupni velikosti 3200 m2 v skladu
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z javno objavo in pogoji iz razpisne dokumentacije.
4. Najugodnejši ponudnik bo v zameno
za pridobljena zemljišča v velikosti 3200 m2
izgradil poslovni objekt za namen zdravstvene in lekarniške dejavnosti v velikosti 600 do
700 m2, od tega bo za razpisovalca namenil najmanj 100 m2, ostali del poslovnega
objekta pa pomeni gradnjo za trg.
5. Informacije in razpisna dokumentacija:
ponudniki lahko dobijo informacije in razpisno dokumentacijo na sedežu razpisovalca
vsak dan med 8. in 12. uro ali na naslov
razpisovalca pošljejo zahtevek za pridobitev
razpisne dokumentacije. Zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije lahko pošljejo
razpisovalci po pošti, faksu 02/650-62-10 ali
po e-pošti: tajnistvo@sentilj.si.
Razpisna dokumentacija je objavljena
tudi na spletni strani razpisovalca: www.
sentilj.si.
6. Oblika in pogoji za predložitev ponudbe: ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo
na podlagi razpisne dokumentacije tako, da
izpolnijo ponudbo, predložijo zahtevana dokazila, izpolnjene in podpisane izjave ter
parafiran vzorec pogodbe in predloži idejno
zasnovo, kot to določa razpisna dokumentacija.
7. Rok za oddajo ponudb v tajništvo Občine Šentilj je 14. 12. 2007 do 9.30, ne glede
na način dostave ponudbe. Ponudbe morajo
biti oddane v zapečateni ovojnici na naslov:
Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, z vidno oznako
»Ne odpiraj – ponudba za zemljišče ZD«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan
naslov ponudnika oziroma pošiljatelja. Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane
in bodo zapečatene vrnjene ponudniku oziroma pošiljatelju. Ponudbe bodo javno odprte dne 14. 12. 2007 ob 10. uri v prostorih
Občinske uprave Občine Šentilj, Maistrova
ulica 2/II. nadstropje.
8. Drugi pogoji: komisija razpisovalca
za izvedbo in nadzor nad postopkom lahko
do sklenitve predmetne pogodbe postopek
javnega zbiranja ponudb kadarkoli ustavi.
Ponudnik nima pravice do povračila stroškov. Kolikor bo komisija razpisovalca ocenila, da bi za prodajo zemljišč lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje, bo med
ponudniki izvedel pogajanja. Razpisovalec
bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. Ogled nepremičnine je možen na
kraju samem. Merila za izbor so navedena v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije lahko dobijo ponudniki pri kontaktni
osebi razpisovalca: Nives Erznožnik, tel.
02/650-62-20.
Občina Šentilj
Št. 633/07
Ob-32159/07
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič.
2. Opis predmeta prodaje:
a) (zasedeno) trisobno stanovanje št. 4
s kletjo, površine 91,48 m2, ki je locirano v
3. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu
Ravne 6, 4290 Tržič in je v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Kranju vknjiženo kot
etažna lastnina v zemljiškoknjižnem pod-
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vložku št. 1057/4, k.o. Tržič (oznaka nepremičnine: 4.E).
3. Najemnica stanovanja iz 2.a) točke
ima v postopku javnega zbiranja ponudb
pod enakimi pogoji predkupno pravico.
4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
5. Izhodiščna (izklicna) cena:
a) za trisobno stanovanje pod točko 2.a)
82.866,00 EUR. Izhodiščna (izklicna) cena
ne vsebuje nobenih davščin.
6. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika za stanovanje iz 2.a) točke:
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim
ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad
izhodiščno (izklicno) ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno,
ki je enaka izhodiščni (izklicni) ceni. Če je
med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, lahko Komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Tržič:
– pozove vse najugodnejše ponudnike k
oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
7. Način in rok plačila kupnine: uspešni
ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne
pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačana
varščina se uspešnemu ponudniku oziroma
kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi.
8. Plačilo kupnine v roku iz 7. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb.
9. Nakup na podlagi tega javnega zbiranja ponudb se prične po poteku najmanj
15 dni od dneva njegove objave v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si, tako da javno
zbiranje ponudb velja do 19. 12. 2007 do
11. ure. Pisne ponudbe morajo prispeti do
19. 12. 2007 do 11. ure po pošti oziroma
morajo biti do tega roka vročene osebno na
naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine, Trg
svobode 18, 4290 Tržič, v zapečateni kuverti, na kateri je potrebno navesti »Ponudba
za nakup trisobnega stanovanja na naslovu
Ravne 6, Tržič – ne odpiraj«.
10. Ponudniki so dolžni do 19. 12. 2007
do 11. ure plačati varščino v višini 10% od
ponujene cene za stanovanje pod 2.a) točko. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na podračun
enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je odprt pri
Upravi RS za javna plačila, Območni enoti
Kranj, z navedbo ''Varščina za trisobno stanovanje na naslovu Ravne 6, Tržič''.
11. Odpiranje pravočasnih in pravilno
označenih pisnih ponudb bo dne 19. 12.
2007 ob 12. uri, v mali sejni sobi Občine
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, 1. nadstropje.
12. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
13. Plačana varščina, brez obresti, bo po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo
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uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva
odpiranja pisnih ponudb.
14. Interesenti se lahko seznanijo s
podrobnejšimi pogoji prodaje pri javni
uslužbenki Meliti Nikše, univ. dipl. iur., tel.
04/597-15-56.
15. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem župana Občine Tržič postopek ustavi do sklenitve
prodajne pogodbe, pri čemer povrne stroške
ponudnikom v višini izkazanih stroškov.
16. Drugi pogoji, ki jih mora ponudnik
izpolnjevati: stanovanje iz 2.a) točke lahko
kupijo fizične osebe, samostojni podjetniki
posamezniki ali pravne osebe. Ponudniki
so dolžni ponudbi priložiti naslednje dokumente:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali fotokopijo osebnega
dokumenta za fizične osebe (osebna izkaznica, potni list),
– podatke o matični (oziroma EMŠO)
in davčni številki ponudnika ter njegovem
osebnem oziroma transakcijskem računu,
– fotokopijo priglasitvenega lista DURS
(le za samostojne podjetnike posameznike),
– fotokopijo rednega izpiska iz sodnega
registra (le za pravne osebe), ki ne sme
biti starejši od 30 dni od dneva vložitve ponudbe,
– notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
v primeru, da je ne zastopa njen zakoniti
zastopnik,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno in podpisano izjavo, da ponudnik
sprejema vse pogoje tega javnega zbiranja
ponudb (obvezno izvirnik).
Ponudbo, ki je prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, Komisija
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Tržič, izloči
in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na
navedeno, pa komisija pozove ponudnika,
ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi
ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni
od dneva prejema poziva na dopolnitev.
17. Vse stroške v zvezi s prodajo stanovanja pod 2.a) točko nosi kupec, razen
stroška izdelave cenitvenega poročila, ki ga
plača prodajalec.
18. Izročitev stanovanja iz 2.a) točke v
posest kupcu se opravi po celotnem plačilu
kupnine in stroškov.
19. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo v 15
dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če
izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so
na strani ponudnika, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne
za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše
pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina
Tržič zadrži njegovo varščino. Občina Tržič
ima pravico zadržati varščino tudi v primerih,
ki so določeni v prodajni pogodbi.
20. Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo je dolžan poskrbeti kupec na svoje stroške, zaradi česar mu je Občina Tržič
dolžna izročiti vse potrebne listine.
21. Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po
prejemu celotne kupnine.
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22. To javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si,
lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega
obveščanja.
Občina Tržič
Št. 430-0064/2007-183
Ob-32164/07
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07),
Programa prodaje finančnega in stvarnega
premoženja Mestne občine Murska Sobota
za leto 2007 in sklepa Komisije za vodenje
in nadziranje izvedbe prodaje nepremičnin
Mestne občine Murska Sobota z dne 23. 11.
2007
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
v k.o. Murska Sobota
I. Predmet javnega zbiranja ponudb
je prodaja stavbnega zemljišča parc. št.
1030, 1031 in 1036/7, vpisane v vložku št. 3100, k.o. Murska Sobota, skupne
površine 1391 m² za izhodiščno ceno
149.992,00 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje DDV po stopnji 20%.
Predmetno zemljišče se nahaja v območju, ki se ureja z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za območje med Štefana
Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo
in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks UPB (Uradni list RS, št.
57/06) in je namenjeno za gradnjo poslovno-garažnega objekta.
II. 1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo
pogoje veljavne zakonodaje in pridobitev
lastninske pravice tujcev na nepremičninah
v lasti RS.
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje elemente:
– višino ponujene cene za zemljišče
brez DDV, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
– dokazilo o plačani varščini,
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe ali izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– izdelano idejno programsko zasnovo
zazidave v skladu z zazidalnim načrtom, ki
mora vsebovati situacijski načrt, tloris kleti,
pritličja in nadstropij z izpisom neto površine, fasado in prikaz 3D o vključevanju
objekta v okolje,
– dokazilo o pravici gradnje na parc. št.
1036/3, k.o. Murska Sobota, ki z zemljiščem
parc. št. 1030, 1031 in 1036/7, k.o. Murska
Sobota tvori zaključeno celoto, potrebno za
gradnjo poslovno-garažnega objekta, kot to
določa zazidalni načrt, ki ureja to območje.
2. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse elemente oziroma sestavine iz 1.
točke tega razpisa.
3. Pravočasno prejete in popolne ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje
in nadziranje izvedbe prodaje nepremičnin
Mestne občine Murska Sobota ter o izbiri vse ponudnike pisno obvestila. Merili za
izbiro najugodnejšega ponudnika sta višja
ponujena cena in ustreznejša idejno programska zasnova zazidave.

4. Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne
cene na transakcijski račun Mestne občine
Murska Sobota št. 01280 – 0100011405 z
navedbo »Plačilo varščine – prodaja nepremičnine v k.o. Murska Sobota«. Vplačana
varščina se kupcu vračuna v kupnino, neuspelemu ponudniku pa vrne brezobrestno
v 8 dneh po izvedenem postopku izbire.
Če uspeli ponudnik odstopi od pridobitve
nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade varščina v korist Mestne občine Murska
Sobota.
5. Izbrani ponudnik je dolžan v 8 dneh od
izbire skleniti pogodbo in kupnino poravnati
v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe.
6. Prodaja nepremičnine se izvede po
načelu »videno – kupljeno«.
7. Davek na dodano vrednost, stroške
overitve pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja plača kupec.
8. Mestna občina Murska Sobota lahko
na podlagi tega razpisa postopek prodaje
nepremičnine ustavi do sklenitve pravnega
posla.
9. Ponudniki morajo poslati ali oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota, z oznako: »Javni
razpis – prodaja nepremičnine v k.o. Murska
Sobota – Ne odpiraj!«, najkasneje do vključno 17. 12. 2007 do 12. ure.
10. Javno odpiranje ponudb bo izvedla
Komisija za vodenje in nadziranje izvedbe
prodaje nepremičnin Mestne občine Murska
Sobota, dne 17. 12. 2007, ob 13. uri, v sejni
sobi urada župana Mestne občine Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
(I. nadstropje).
Pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko interesenti dobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, vhod III, 2. nadstropje, soba št. 6 ali po
tel. 02/525-16-12.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 032-287/2007
Ob-32166/07
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07), Odloka o proračunu Mestne občine
Ljubljana za leto 2007 (Uradni list RS, št.
29/07) in Programa prodaje finančnega in
stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2007
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina:
2.1 Zazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 127/174 dvorišče v izmeri
5257 m2 in
– parc. št. 127/175 parkirišče v izmeri
582 m2, obe vpisani v vl. št. 560 k.o. Moste,
skupaj 5.839 m2.
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Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v
območju urejanja MP 4/1 Letališče, v površinah namenjenih za proizvodnjo, skladišča
in terminale.
Območje urejanja MP 4/1 Letališče, kjer
se nahaja predmetno zemljišče, se ureja s
Prostorskimi ureditvenimi pogoji za to območje (Uradni list RS, št. 70/95, 13/99, 76/01
- odl. US).
Predmetno zemljišče je obremenjeno s
pravdo, ki teče pri pristojnem sodišču v Ljubljani po tožbi tožeče stranke Avto-Phone
d.o.o. zoper toženo stranko Mestno občino Ljubljana zaradi sklenitve kupoprodajne
pogodbe.
Nepremičnina je v ostalem prosta vseh
bremen.
Izhodiščna cena: 4.300.000,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine.
2.2 Zazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 761 dvorišče v izmeri 187 m2,
vpisano v z.k. vl. št. 737, k.o. Dravlje.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, nahaja v območju urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, v morfološki enoti F 28, v površinah za proizvodnjo,
skladišča in terminale.
Območje urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna,
kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna (Uradni
list RS, št. 6/94).
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izhodiščna cena: 187.000,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine.
2.3 Zazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 109/53 gospodarsko poslopje
v izmeri 37 m2, vpisano v z.k. vl. št. 720, k.o.
Karlovško predmestje in
– parc. št. 109/86 travnik v izmeri 154 m2,
vpisano v z.k. vl. št. 3.122, k.o. Karlovško
predmestje.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana, nahaja
v območju urejanja VS 1/1 – Rakovnik.
Glede na osnovno namensko rabo sta zemljišči, ki sta predmet prodaje, opredeljeni
kot površine za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti.
Območje urejanja VS 2/1 – Rakovnik,
kjer se nahajata predmetni zemljišči, se ureja z Odlokom o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto V1-Rudnik
(Uradni list SRS, št. 6/88 in ostali).
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izhodiščna cena: 114.600,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnin.
2.4 Zazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 586/15 dvorišče v izmeri
192 m2, vpisano v z.k. vl. št. 1291, k.o. Črnuče,
– parc. št. 586/31 dvorišče v izmeri
26 m2, vpisano v z.k. vl. št. 1291, k.o. Črnuče,
– parc. št. 586/11 njiva v izmeri 23 m2,
vpisano v z.k. vl. št. 517, k.o. Črnuče,
– parc. št. 586/13 sadovnjak v izmeri
10 m2, vpisano v zk. vl. št. 517, k.o. Črnuče.

Št.

Zemljišča, ki so predmet prodaje, se po
določilih dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, nahajajo
v območju urejanja BS 6/4-1, v morfološki
enoti 2A/1, v površinah za stanovanja in
spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja BS 6/4-1 – Gmajna,
kjer se nahajajo predmetna zemljišča, se
ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih
pogojih za območje urejanja BS 6/2 Stare
Črnuče, BS 6/3-1, -2 Gmajna, BS 6/4-1, -2,
-3, -4 Gmajna, BS 6/5 Podboršt in BR 6/1
(Ur. l. RS, št. 52/97, 87/99) in Odlokom o
prostorsko ureditvenih pogojih za plansko
celoto B1 Bežigrad – zahod (Ur. l. SRS, št.
26/87, 15/89 in Ur. l. RS, št. 27/92, 63/99,
18/02, 118/03, 123/04).
Nepremičnine so proste vseh bremen.
Izhodiščna cena: 112.950,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v
obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano kavcijo.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 007-19000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v
roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije) in navedbo
nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.4 teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
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4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 8 dni od
dneva objave javnega zbiranja ponudb. V
primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa, je pristojna komisija
ne bo upoštevala.
Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
– »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja MP 4/1 Letališče«
– »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna«
– »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja VS 1/1 Rakovnik«
– »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja BS 6/4-1
Gmajna«
na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Komisija za pridobivanje in razpolaganje s
stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2.
4.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 3. 2008.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in
informacije za ogled zemljišča – lokacije,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, in sicer: za nepremičnino pod
2.1 na tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba
Darja Fetih in za nepremičnino pod 2.2, 2.3
in 2.4 na tel. 01/306-10-67, kontaktna oseba
Jelka Božnar Štampfel.
Ogled nepremičnine in dokumentacije v
zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe v ponedeljek 17. 12. 2007 ob 12. uri v
sejni sobi št. 401, IV. nadstropje, na naslovu
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
6.2 Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.4 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.5 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
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strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Ob-32170/07
Mestna občina Koper na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) ter
sklepa Občinskega sveta Mestne občine
Koper št. 478-667/2007 z dne 20. julij 2006,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne
občine Koper
Zaradi realizacije Lokacijskega načrta
gospodarske obrtne in razvojne cone Sermin se prodajajo naslednje nepremičnine:
1.
1.1 parc. št. 608/6 in 6014/11, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 285 m2 za izklicno ceno
22.403,85 €;
1.2 parc. št. 608/7 in 6014/10, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 249 m2 za izklicno ceno
19.573,89 €;
1.3 parc. št. 608/8 in 6014/9, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 248 m2 za izklicno ceno
19.495,28 €;
1.4 parc. št. 608/9 in 6014/8, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 249 m2 za izklicno ceno
19.573,89 €;
1.5 parc. št. 608/10 in 6014/7, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 248 m2 za izklicno ceno
19.495,28 €;
1.6 parc. št. 5866/34, k.o. Bertoki, v izmeri 745 m2 za izklicno ceno 58.564,45 €;
1.7 parc. št. 5866/36 in 5974/23, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 811 m2 za izklicno
ceno 63.752,71 €;
1.8 parc. št. 5974/24, k.o. Bertoki, v izmeri 732 m2 za izklicno ceno 57.542,52 €;
1.9 parc. št. 5974/25, k.o. Bertoki, v izmeri 429 m2 za izklicno ceno 33.723,69 €;
1.10 parc. št. 608/11, in 5974/26, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 513 m2; za izklicno
ceno 40.326,93 €;
1.11 parc. št. 5866/35 in 5974/20, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 625 m2 za izklicno
ceno 49.131,25 €;
1.12 parc. št. 5866/37, 5866/50, 5974/21
in 6014/18, k.o. Bertoki, v skupni izmeri
355 m2 za izklicno ceno 27.906,55 €;
1.13 parc. št. 5866/49, 5974/22 in
6014/17, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 298 m2
za izklicno ceno 23.425,78 €;
1.14 parc. št. 5866/48 in 6014/16, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 276 m2 za izklicno
ceno 21.696,36 €;
1.15 parc. št. 5866/47 in 6014/15, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 260 m2 za izklicno
ceno 20.438,60 €;
1.16 parc. št. 5866/46 in 6014/14, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 244 m2 za izklicno
ceno 19.180,84 €;
1.17 parc. št. 5866/45 in 6014/13, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 307 m2 za izklicno
ceno 24.133,27 €;
1.18 parc. št. 5866/32, 5866/33, 5982/10
in 6032/7, k.o. Bertoki, v skupni izmeri
635 m2 za izklicno ceno 49.917,35 €;
1.19 parc. št. 5866/31 in 5982/11, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 906 m2 za izklicno
ceno 71.220,66 €;
1.20 parc. št. 5866/30, k.o. Bertoki, v izmeri 904 m2 za izklicno ceno 71.063,44 €;
1.21 parc. št. 5866/29, k.o. Bertoki, v izmeri 917 m2 za izklicno ceno 72.085,37 €;
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1.22 parc. št. 5866/28, k.o. Bertoki, v
skupni izmeri 931 m2 za izklicno ceno
73.185,91 €;
1.23 parc. št. 5866/27, k.o. Bertoki, v izmeri 936 m2 za izklicno ceno 73.578,96 €;
1.24 parc. št. 5866/26, k.o. Bertoki, v izmeri 976 m2 za izklicno ceno 76.723,36 €;
1.25 parc. št. 5866/25, k.o. Bertoki, v izmeri 1.339 m2 za izklicno ceno
105.258,79 €;
1.26 parc. št. 5830/20 in 5831/14, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 505 m2 za izklicno
ceno 39.698,05 €;
1.27 parc. št. 5830/19, k.o. Bertoki, v izmeri 425 m2 za izklicno ceno 33.409,32 €;
1.28 parc. št. 5830/18, k.o. Bertoki, v izmeri 429 m2 za izklicno ceno 33.723,69 €;
1.29 parc. št. 5830/17, k.o. Bertoki, v izmeri 433 m2 za izklicno ceno 34.038,13 €;
1.30 parc. št. 5830/16, k.o. Bertoki, v izmeri 542 m2 za izklicno ceno 42.606,62 €;
1.31 parc. št. 5830/14 in 5866/19, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 1.531 m2 za izklicno
ceno 120.351,91 €;
1.32 parc. št. 5830/13 in 5830/26, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 1.128 m2 za izklicno
ceno 88.672,08 €;
1.33 parc. št. 5830/12 in 5830/27, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 1.128 m2 za izklicno
ceno 88.672,08 €;
1.34 parc. št. 5830/11 in 5830/28, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 1.129 m2 za izklicno
ceno 88.750,69 €;
1.35 parc. št. 5830/10 in 5830/29, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 1.129 m2 za izklicno
ceno 88.750,69 €;
1.36 parc. št. 5830/9 in 5830/30, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 1.161 m2 za izklicno
ceno 91.266,21 €;
1.37 parc. št. 601/6, k.o. Bertoki, v
skupni izmeri 326 m2 za izklicno ceno
25.626,86 €;
1.38 parc. št. 601/1, k.o. Bertoki, v skupni
izmeri 77 m2 za izklicno ceno 6.052,97 €;
1.39 parc. št. 601/2, k.o. Bertoki, v
skupni izmeri 479 m2 za izklicno ceno
37.654,19 €;
1.40 parc. št. 601/3, k.o. Bertoki, v
skupni izmeri 743 m2 za izklicno ceno
58.407,23 €;
1.41 parc. št. 601/13, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 3 m2 za izklicno ceno 235,83 €;
1.42 parc. št. 601/12, k.o. Bertoki,
v skupni izmeri 44 m2 za izklicno ceno
3.458,84 €;
1.43 parc. št. 601/11, k.o. Bertoki,
v skupni izmeri 81 m2 za izklicno ceno
6.367,41 €;
1.44 parc. št. 601/10, k.o. Bertoki,
v skupni izmeri 97 m2 za izklicno ceno
7.625,17 €;
1.45 parc. št. 601/9, k.o. Bertoki, v skupni
izmeri 113 m2 za izklicno ceno 8.882,93 €;
1.46 parc. št. 601/8, k.o. Bertoki, v
skupni izmeri 200 m2 za izklicno ceno
15.722,00 €;
1.47 parc. št. 6355/9, k.o. Bertoki, v
skupni izmeri 132 m2 za izklicno ceno
10.376,52 €;
1.48 parc. št. 6355/8, k.o. Bertoki,
v skupni izmeri 93 m2 za izklicno ceno
7.310,73 €;
1.49 parc. št. 6355/7 k.o. Bertoki, v skupni
izmeri 99 m2 za izklicno ceno 7.782,39 €;
1.50 parc. št. 6355/11, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 15 m2 za izklicno ceno
1.179,15 €;
1.51 parc. št. 6354/13, k.o. Bertoki, v
skupni izmeri 117 m2 za izklicno ceno
9.197,37 €;

1.52 parc. št. 6354/12, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 53 m2 za izklicno ceno
4.166,33 €;
1.53 parc. št. 6354/11, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 56 m2 za izklicno ceno
4.402,16 €;
1.54 parc. št. 6354/10, k.o. Bertoki, v
skupni izmeri 124 m2 za izklicno ceno
9.747,64 €;
1.55 parc. št. 6354/9, k.o. Bertoki, v
skupni izmeri 150 m2 za izklicno ceno
11.791,50 €;
1.56 parc. št. 6354/22, k.o. Bertoki, v
skupni izmeri 496 m2 za izklicno ceno
38.990,56 €;
1.57 parc. št. 6354/21, k.o. Bertoki, v
skupni izmeri 122 m2 za izklicno ceno
9.590,42 €;
1.58 parc. št. 6354/20, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 82 m2 za izklicno ceno
6.446,02 €;
1.59 parc. št. 6354/19, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 48 m2 za izklicno ceno
3.773,28 €;
1.60 parc. št. 6354/34, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 13 m2 za izklicno ceno
1.021,93 €.
Skupni znesek vseh nepremičnin pod št.
1. znaša 2.179.147,81 €.
2. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa pod št. 1 se prodajajo kot zaključena
celota, ponudbe, ki se bodo nanašale le
na posamezne parcele iz tega razpisa se
ne bodo upoštevale in bodo kot nepopolne
zavrnjene.
3. Nepremičnine, ki so predmet tega
sklepa pod. št. 1, se nahajajo delno na II.
ter na III., IV. in VI. območju LN gospodarsko
obrtne in razvojne cone Sermin in predstavljajo gradbene parcele določene z načrtom
gradbenih parcel, ki je sestavni del navedenega lokacijskega načrta. Njihova prodaja je
predvidena, zaradi izgradnje nestanovanjskih objektov, skladno z 18. členom Odloka
LN za gospodarsko obrtno in razvojno cono
Sermin.
4. Nepremičnine, in sicer parc. št. 601/6,
601/1, 601/2, 601/3, 601/13, 601/12, 601/11,
601/10, 601/9 in 601/8, 6354/13, 6354/12,
6354/11, 6354/10, 6354/9, 6354/22,
6354/21, 6354/20, 6354/19 in 6354/34,
6355/9, 6355/8, 6355/7 in 6355/11, vse k.o
Bertoki v trenutku objave javnega zbiranja
ponudb še niso v lasti Mestne občine Koper,
zato bo sklenitev pogodb za ta zemljišča z
najugodnejšim ponudnikom možna šele po
pridobitvi lastninske pravice s strani Mestne
občine Koper. Kolikor Mestna občina Koper lastninske pravice na teh parcelah ne
pridobi, si pridržuje pravico, da pogodb z
najugodnejšim ponudnikom v tem delu ne
sklene. V tem primeru, Mestna občina Koper, ponudniku vrne vplačano varščino brez
obresti. Mestna občina Koper ne odgovarja
za nobeno škodo, ki bi utegnila nastati.
5. Za nepremičnine pod zaporedno št.
1 tega razpisa, ki so predmet tega javnega
zbiranja ponudb, še ni izdana odločba o
parcelaciji po OLN za gospodarsko, obrtno
in razvojno cono Sermin s strani pristojne
Geodetske uprave.
6. Izklicna cena nepremičnin pod točko
1 je izračunana na dan 31. 8. 2007 in znaša 78,61 €/m2 in bo revalorizirana na dan
sklenitev pogodb. V ceni ni obračunan komunalni prispevek, ki bo odmerjen ob izdaji gradbenega dovoljenja in na dan objave
tega razpisa znaša 10 €/m2.
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7. V ceno zemljišča ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
8. Zemljišča se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
9. Rok plačila kupnine: najkasneje v 8
dneh od sklenitve pogodbe oziroma v 8
dneh od izdaje računa s strani prodajalca.
Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s
strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe, ob kateri si Mestna občina Koper obdrži vplačano varščino.
10. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
11. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, z oznako za javni razpis št.
478-469/2006 za nepremičnine pod točko 1,
s pripisom »ponudba za nepremičnine, k.o.
Bertoki – Ne odpiraj« najkasneje do vključno
19. 12. 2007 do 12. ure. Na ovojnici mora
biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
Prepozne ponudbe bodo neodprte ponudnikom vrnjene.
12. Ponudba za nakup zemljišča mora
vsebovati naslednje elemente:
– ponujena cena brez DDV, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra in ID št.
za DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– navedbo dejavnosti, ki bo jo ponudnik
opravljal v gospodarsko obrtni in razvojni
coni in potrdilo, da je za to dejavnost registriran in da bo to dejavnost dejansko opravljal,
– terminski plan izgradnje poslovnega
objekta, namenjenega opravljanju poslovne
dejavnosti ponudnika,
– izjavo ponudnika o predvidenem številu delovnih mest v novo zgrajenem poslovnem objektu,
– poslovni načrt, iz katerega mora biti
razvidno, da bo dejavnost, ki se bo izvajala,
skladna z Odlokom o LN za gospodarsko
obrtno in razvojno cono Sermin.
13. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne cene stavbnega zemljišča brez DDV,
ki je za nepremičnine pod št. 1 navedena
v zadnjem odstavku 1. točke tega sklepa,
katera mora biti nakazana na podračun
proračuna Mestne občine Koper pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (UJP)
– Urad Koper številka: 01250-0100005794,
obvezni sklic na številko 00 478-469-2006.
Rok za plačilo je dne 19. 12. 2007 do 12.
ure. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa
bo upoštevana pri plačilu kupnine.
14. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse sestavine iz 14. točke javnega
razpisa.
15. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali jo dopolni do roka za sprejem
ponudbe, ki je določen v javnem razpisu;
v primeru umika ponudbe po preteku roka
za sprejem ponudbe se plačana varščina
ne vrne.

Št.

16. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
nepremičnine navedene pod točko 1 tega
razpisa bo komisija upoštevala naslednja
merila:
– ponujena cena (20 točk),
– čas izgradnje (20 točk),
– število delovnih mest (10 točk).
Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje skupno število točk. Točke se bodo
za merilo ponujena cena in število delovnih
mest računale na naslednji način:
T= p x t / np
Za merilo čas izgradnje pa na naslednji
način:
T = np x t / p
T = število točk
p = ponudba
t = najvišje možno število točk po posameznem merilu
np = najboljša ponudba
17. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike,
ki so sodelovali na javnem razpisu, in sicer
predvidoma v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec
bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega
ponudnika najkasneje v roku petnajst dni od
datuma odpiranja ponudb. Odločitev župana
je dokončna.
18. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
19. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
20. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
21. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarskih storitev
ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača
kupec zemljišča.
22. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in služnost za potrebe izgradnje objektov
in omrežja javne komunalne infrastrukture.
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.
23. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list, RS, št. 12/03 in 77/03).
24. Javno zbiranje ponudb bo dne 20. 12.
2007 ob 10. uri.
25. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel.
05/664-62-73, v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Ob-32172/07
Mestna občina Koper na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) ter
sklepa Občinskega sveta Mestne občine
Koper št. 478-691/2007 z dne 19. julij 2007,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča v lasti Mestne
občine Koper
1. Zemljišče s parc. št. 5866/11, k.o.
Bertoki izmeri 79.490 m2, za izklicno ceno
6.836.140,00 € (86 €/m2) brez DDV.
2. Izklicna cena zemljišča je izračunana
na dan 30. 6. 2007 in bo revalorizirana na
dan objave javnega razpisa.
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3. V ceno zemljišča ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
4. Zemljišče se prodaja po načelu videno-kupljeno.
5. Zemljišče s parc. št. 5866/11, k.o. Bertoki se nahaja znotraj območja, ki se ureja
z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu
gospodarsko obrtne in razvojne cone Sermin (Uradni list RS, št. 139/06). Zemljišče je
v skladu z določili navedenega občinskega
lokacijskega načrta namenjeno za izgradnjo
trgovsko storitvenega objekta, poslovnega
objekta in poslovnega hotela.
6. Rok plačila kupnine: najkasneje v 8
dneh od sklenitve pogodbe oziroma v 8
dneh od izdaje računa s strani prodajalca.
Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s
strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe, ob kateri si Mestna občina Koper obdrži vplačano varščino.
7. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
8. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, z oznako za javni razpis št.
478-691/2007, s pripisom »ponudba za parcelo št. 5866/11, k.o. Bertoki – Ne odpiraj«,
najkasneje do vključno 19. 12. 2007. Na
ovojnici mora biti naveden naziv oziroma
ime ponudnika. Prepozne ponudbe bodo
neodprte ponudnikom vrnjene.
9. Ponudba za nakup zemljišča mora
vsebovati naslednje elemente:
– višino ponujene cene brez DDV, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo,
– dokazilo o možnosti gradnje v smislu
določb Zakona o graditvi objektov-1, na
parcelah št. 5866/40 in 5866/51, obe k.o
Bertoki, ki s parc. št. 5866/11, k.o Bertoki
tvorita zaključeno celoto potrebno za izgradnjo trgovsko storitvenega objekta in
poslovnega hotela v skladu z Odlokom o
občinskem lokacijskem načrtu gospodarske obrtne in razvojne cone Sermin (Ur. l.
RS, št. 139/06),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra in ID št.
za DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
10. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne cene stavbnega zemljišča brez DDV,
katera mora biti nakazana na podračun
proračuna Mestne občine Koper pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (UJP)
– Urad Koper številka: 01250-0100005794,
obvezni sklic na številko 00 478-691-2007.
Rok za plačilo varščine je dne 19. 12. 2007
do 12. ure. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh
po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.
11. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse sestavine iz 9. točke javnega
razpisa.
12. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali jo dopolni do roka za sprejem
ponudbe, ki je določen v javnem razpisu;
v primeru umika ponudbe po preteku roka
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za sprejem ponudbe se plačana varščina
ne vrne.
13. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za
zemljišče.
14. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike,
ki so sodelovali na javnem razpisu, in sicer
predvidoma v roku petnajst dni od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika.
Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku
petnajst dni od datuma odpiranja ponudb.
Odločitev župana je dokončna.
15. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
17. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
18. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarskih storitev
ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača
kupec zemljišča.
19. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča
in služnost za potrebe izgradnje objektov
in omrežja javne komunalne infrastrukture.
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo. Pri načrtovanju in izvajanju
posegov v ureditvenem območju je potrebno
upoštevati smernice in projektne pogoje za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve,
ki so del lokacijskega načrta.
20. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 14/07).
21. Javno odpiranje ponudb bo dne
20. 12. 2007 ob 10.30.
23. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel.
05/664-62-73, v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Ob-32174/07
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07 in 94/07) in Statuta Občine
Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00), Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2007 (Ur.
l. RS št. 44/07) in letnega programa občinskega stvarnega premoženja za leto 2007,
Občina Cerknica s sedežem v Cerknici, C.
4. maja 53, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo solastnega deleža
v poslovnem prostoru v Beogradu
1. Predmet prodaje je: solastniški delež
v poslovnem objektu v Beogradu, na lokaciji
Ulica Đurićeva št. 26, Beograd, Republika
Srbija, to je nepremičnina s parc. št. 2338,
hiša v izmeri 910 m2 in dvorišče v izmeri
371 m2, vpisana v vl. št. 1240, k.o. Beograd
2, v deležu 82/100 – Zvezdara. Poslovni
prostor je zaseden.
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost:
112.500,00 EUR.
Varščina znaša: 11.250,00 EUR.
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost ne
vsebuje davka.
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2. Rok za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka, 17. 12. 2007 do 10. ure
na naslov: Občina Cerknica, C. 4. maja 53,
1380 Cerknica, s pripisom: »Ne odpiraj! Za
javni razpis za nakup solastniškega deleža
v stavbi v Beogradu«.
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe.
Pisna ponudba mora vsebovati:
1. pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki
je predviden za odpiranje prispelih ponudb,
samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz
poslovnega registra, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
2. fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke; ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko,
številko transakcijskega računa;
3. pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa;
4. navedbo nepremičnine, ki je predmet
odkupa;
5. ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede le enako ali višjo ceno od izhodiščne cene določene v razpisu;
6. dokazilo o plačani varščini;
7. izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji, ter da mu je pravno in dejansko
stanje nepremičnine poznano.
3. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v
ponedeljek, 17. 12. 2007, s pričetkom ob
11. uri na Občini Cerknica, Cesta. 4. maja
53, Cerknica, I. nadstropje – sejna soba.
Predstavniki ponudnikov ali njihovih pooblaščencev se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom
ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe
bo obravnavala komisija, imenovana s strani župana.
Kot najugodnejša ponudba bo štela cenovno najvišja prejeta pisna ponudba. V primeru, če je med prejetimi ponudbami več
najugodnejših ponudb, ki se nanašajo na
isto nepremičnino lahko komisija za izvedbo
postopka prodaje opravi z najugodnejšimi
ponudniki dodatna pogajanja.
4. Način prodaje: nepremičnina je naprodaj po načelu videno-kupljeno.
5. Drugi pogoji
1. Vsak ponudnik mora plačati varščino
v višini, ki je navedena v prvi točki tega
razpisa in jo nakazati na UJP Postojna
01213-0100002563 do dneva izteka roka, ki
je določen za zbiranje ponudb. Neuspelemu
ponudniku bo le-ta vrnjena brez obresti v 8
dneh po odločitvi komisije o izbiri, uspelemu
ponudniku pa se bo vštela v kupnino.
2. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
predmeta prodaje umakne, ali jo dopolni do
roka za sprejem ponudbe, ki je določen v
javnem razpisu, v primeru umika ponudbe
se plačana garancija za resnost (varščina)
ponudbe ne vrne.
3. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija za izvedbo postopka prodaje izloči
in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na
to določilo komisija za izvedbo postopka
pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno
ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba
vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev

te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za
dopolnitev.
4. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali
ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so
sodelovali na javnem razpisu najkasneje v
roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
5. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
prodajno pogodbo najpozneje v 2 dneh po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če najugodnejši
ponudnik ne sklene pogodbe najpozneje v
2 dneh, lahko prodajalec podaljša rok za
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži
njegovo varščino.
6. Občina Cerknica si pridržuje pravico,
da po pregledu in ocenitvi ponudb ne sklene
prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom
oziroma do roka za sklenitev pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina.
7. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
prodajne pogodbe.
9. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost oziroma davek na promet
nepremičnin, stroške notarskih storitev in
stroške, ki nastanejo v zvezi s predlogom v
zemljiško knjigo, plača kupec.
10. Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z obračunanim davkom plačati
najkasneje 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa na transakcijski
račun UJP Postojna 01213-0100002563, sicer se šteje, da je izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Neupoštevanje pogodbenih
rokov plačila s strani kupca je torej razlog
za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob
kateri si Občina Cerknica obdrži vplačano
varščino. Plačilo kupnine v roku, ki je določen s tem razpisom je bistvena sestavina
pravnega posla.
11. Informacije o predmetu prodaje in
morebitne druge dodatne informacije lahko
zainteresirani dobijo na sedežu Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica ali
na tel. 01/709-06-10 in 01/709-06-16, vsak
delovni dan. Kontaktna oseba: Olga Smodila, e-mail: olga.smodila@cerknica.si.
Občina Cerknica
Št. 478-250/2007
Ob-32276/07
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07 in 94/07) ter posamičnega programa ravnanja št. 478-228/2007-2513-XI.
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni
trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in
747-13-23; faks 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
del zemljišč v stanovanjski coni Grajski
log II. na Proseniškem, označeno s parc.
št. 264/2, 264/3 in 264/6, k.o. Goričica v izmeri 11.658 m², za izklicno ceno 757.770,00
EUR brez DDV. Celotna površina zemljišč
parc. št. 264/2, 264/3 in 264/6, k.o. Goričica
znaša 13.873 m², od tega zadrži prodajalec
za potrebe izgradnje prometne in komunal-
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ne infrastrukture del zemljišča skupne površine 2215.
Zemljišča ležijo v območju, ki se ureja z
Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03)
in so namenjena gradnji 14 individualnih
stanovanjskih hiš. Pozidava, komunalna in
prometna infrastruktura je določena s projektom št. 14125-07-I/AB, ki ga je izdelalo
podjetje TMD Invest d.o.o. Ptuj, in je sestavni del javnega razpisa ter sklenjene pogodbe o nakupu.
Navedena zemljišča niso komunalno
urejena.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišč.
IV. Pogoji prodaje:
1. Predmetna zemljišča se prodajajo kot
zaokrožena celota.
2. Nakup po načelu videno – kupljeno.
3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini
10% ponujene cene za zemljišče na transakcijski račun Občine Šentjur – podračun
št. 01320-0100004983, sklic 00 720099, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina
brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po
izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna
v kupnino.
4. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne
ponudbe.
5. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– davčno številko oziroma ID št. za
DDV;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
6. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene.
Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec pozval k
dopolnitvi ponudb. Po prejemu dopolnjenih
ponudb bo prodajalec izbral najugodnejšega
ponudnika.
7. Izbrani ponudnik se z nakupom predmetnega zemljišča zavezuje zgraditi tudi
potrebno komunalno opremo v skladu s
projektom št. 14125-07-I/AB, TMD Invest
d.o.o., Ptuj, pod nadzorom in v soglasju
prodajalca, tako da se sklenitev prodajne
pogodbe istočasno šteje tudi za pogodbo o
opremljanju, v skladu z določilom 78. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07).
8. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
9. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila
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kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način
in v roku, določenem v pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto brez izvedbe
posebnega postopka.
10. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O
najugodnejšem ponudniku bo odločil župan
s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
11. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge.
12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
V. Drugi pogoji
Rok za začetek gradnje je eno leto od
dneva sklenitve prodajne pogodbe, rok dokončanja 3. gradbene faze je dve leti od
dneva sklenitve prodajne pogodbe.
Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja služnostno pravico za potrebe
gradnje in vzdrževanja objektov in omrežij
javne komunalne infrastrukture. Omejitve se
vpišejo v zemljiško knjigo.
VI. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno
pogodbo.
Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem
roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v
korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (20% DDV)
in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni
prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu
celotne kupnine.
VII. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na
obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske
stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni
dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17.
ure ter v petek od 8. do 13. ure.
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
Grajski log II – ne odpiraj«. Na ovojnici mora
biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do
vključno 17. 12. 2007 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 12. 2007 ob 13.
uri v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske
dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času
uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur
Ob-32308/07
Na podlagi 8. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
18/06, 19/06 – popr.), sklepa 30. redne seje
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občinskega sveta z dne 11. 10. 2006 ter v
skladu s 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 84/07) Občina Prevalje objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem poslovnega prostora z letnim
vrtom in teraso
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Prevalje, Občinska
uprava, Trg 2a, Prevalje, tel. 02/82-46-110,
faks 02/82-46-124.
2. Predmet oddaje v najem in opis predmeta, ki se oddaja v najem: nepremičnina,
ki se oddaja v najem v naravi predstavlja
gostinski lokal (v nadaljevanju: poslovni prostor) v izmeri 38,87 m², souporabo hodnika
v izmeri 8,70 m², souporabo skladišča v
kleti poslovnega prostora v izmeri 28,50 m²,
moško in žensko toaleto v skupni izmeri
16,56 m², odkrito teraso v izmeri 31,76 m²
ter pokrit vrt v izmeri 64,60 m² in je locirana
na parc. št. 614/4 – poslovna stavba v izmeri
194 m² ter delu parc. št. 614/1 – igrišče v
izmeri 17290 m², oboje pripisano pri vl. št.
115, k.o. Farna vas. Najemojemalec krije
vse obratovalne stroške poslovnega prostora, ki se oddaja v najem. Gostinski lokal, ki
se daje v najem, se nahaja v objektu Ugasle
peči 1, Prevalje, ki je lociran v okviru športnega kompleksa.
3. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni
po zaključku javnega zbiranja ponudb. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od ponudbe, organizator javnega zbiranja
ponudb pa zadrži njegovo varščino. Najemna pogodba se sklepa za obdobje 5-ih let
z možnostjo podaljšanja.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o
vplačani varščini v višini 10 odstotkov letne
ponudbene cene, t.j. v višini 402 EUR. Plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, neuspelemu ponudniku
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od
zaključka dneva javnega zbiranja ponudb.
5. Ponudbena cena: najnižja ponudbena
cena za nepremičnino, ki je predmet javne ponudbe, znaša neto vrednost 335,01
EUR/mesečno brez DDV. Uspeli ponudnik
bo tisti, ki bo organizatorju javnega zbiranja
ponudb ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar
najmanj v višini ponudbene cene.
6. Čas in naslov za oddajo ponudbe:
pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo ali
oddajo v zaprti ovojnici na naslov Občina
Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, s pripisom
»Javna ponudba za najem poslovnega prostora v objektu Ugasle peči 1 – ne odpiraj!«. Ponudbe prispele po pošti ali oddane
v tajništvu občine se bodo upoštevale le,
če bodo pravilno označene in prispele do
17. 12. 2007 do 12. ure. Na zadnji strani
kuverte mora biti naveden naziv in naslov
ponudnika.
7. Odpiranje ponudb in morebitna ustna
javna dražba: odpiranje ponudb bo komisijsko dne 18. 12. 2007 ob 9. uri v sejni
sobi Občine Prevalje. V primeru, da bosta
ponudbo za najem iste nepremičnine poslala dva ali več ponudnikov s ponujenim
najvišjim ponudbenim zneskom, se bo med
ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila ustna javna dražba. Morebitna ustna
javna dražba bo dne 19. 12. 2007 ob 9. uri
na naslovu: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje – sejna soba.
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8. Znesek višanja: najnižji znesek višanja mesečne najemnine je 20 EUR neto
brez DDV.
9. Način in rok plačila najemnine:
najemnik mora prvi mesečni obrok najemnine plačati v roku 8 dni od izstavitve fakture na TRR Občine Prevalje št.
01375-0100010242. Plačilo prvega oziroma drugega obroka najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne
pogodbe, upoštevajoč vračunano varščino
v najemnino. Če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba
za razdrto. Vse nadaljnje mesečne obroke
najemnine je najemnik dolžan plačevati v
roku določenem v najemni pogodbi, sicer
šteje pogodba za razdrto.
10. Drugi pogoji:
a) Nepremičnina se najema po načelu
videno-najeto.
b) Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
imena oziroma firme in naslova ponudnika, predmeta ponudbe in ponudbene cene
vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini 10% od letne ponudbene cene v višini 402 EUR na TRR Občine Prevalje št.
01375-0100010242 z navedbo »Plačilo varščine-Ugasle peči 1«. Uspelemu ponudniku
bo plačana varščina enkratno všteta v najemnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena
v 8 dneh od dneva izbora najugodnejšega
ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne
bo sklenil najemne pogodbe oziroma izpolnil
obveznosti iz pogodbe v določenem roku,
bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Prevalje;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe star največ 15 dni, odločbo
upravnega organa za opravljanje dejavnosti
oziroma izpis iz poslovnega registra za s.p.,
staro največ 15 dni;
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV in kontaktno telefonsko številko;
– izjavo, da je seznanjen in da se strinja
s pogoji in navedbami v razpisu javnega
zbiranja ponudb;
– številko banke in številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se
vrne vplačana varščina v primeru neuspele
ponudbe;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da
ima plačane davke in prispevke). Potrdilo ne
sme biti starejše od 15 dni;
– potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja
za pravne osebe in s.p). Tuja pravna oseba
mora predložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahtevajo potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR);
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
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(dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše
od 15 dni (samo za pravne osebe in s.p.);
– notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje pri javnem zbiranju ponudb, če je
oseba zastopnik.
d) Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene cene, ali ki bodo prispele po preteku
razpisnega roka, ali s pogoji v nasprotju s
tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo
vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od ponudbene cene. Izbran
bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ki bo
ponudil najvišjo ceno.
e) Izbrani ponudnik mora v roku 15 delovnih dni od poziva skleniti z Občino Prevalje pogodbo, ki jo pripravi občina ter plačati
celotno mesečno najemnino v roku 8 dni od
izstavljene fakture, v nasprotnem primeru
lahko občina k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika in
zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče
podpisati. Izbrani ponudnik nosi vse obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere
se stranki dogovorita s pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo
vinkulirati v korist občine. Najemnik bo moral
najeto nepremičnino primerno urediti s klopmi, igrali za otroke in vzdrževati najeti poslovni prostor ter okolico, odpiralni čas urediti v skladu z odpiralnim časom celotnega
športnega kompleksa v katerem se gostinski
lokal nahaja, gostom ponuditi primerno gostinsko ponudbo, ustrezno zatemniti okna, ki
se nahajajo na zahodni strani objekta, ki se
daje v najem ter ravnati v skladu z veljavno
zakonodajo. Najemnik nosi stroške objave
razpisa v Uradnem listu RS.
f) Ponudbe bo obravnavala posebna
komisija. Vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika, o eventualni javni
dražbi pa nemudoma.
g) Obveznost najemodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena oziroma lahko
komisija s soglasjem župana, ki jo je imenoval, ustavi začeti postopek. Občina lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek oddaje v najem, ne
da bi za to navedla razloge. Ob morebitni
ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
h) Ogled nepremičnine je možen ob
predhodni najavi. Podrobnejše informacije
dobite pri tajniku Občine Prevalje, Stanku
Kumpreju, na tel. 02/82-46-114.
Občina Prevalje
Ob-32312/07
Občina Litija, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec / organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Litija, Jerebova ulica
14, Litija.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb:
poslovna stavba (Dom invalidov – na naslovu Parmova ulica 7, Litija) v izmeri 129 m2
s pripadajočim dvoriščem v izmeri 48 m2 v

k.o. Hotič na parc. št. 1348/15. Poslovna
stavba je bila zgrajena leta 1935 in je bila
obnovljena.
Nepremičnino, ki je predmet prodaje, ima
v najemu najemnik za nedoločen čas. Položaj najemnika se z menjavo lastnika ne
sme poslabšati.
V breme nepremičnine, ki je predmet
prodaje, je v zemljiški knjigi vknjižena stvarna služnost pešhoje in vožnje v korist nepremičnin s parc. št. 1348/17 in 1348/1 k.o.
Hotič.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Ponudbena cena: najnižja možna ponudbena cena nepremičnine, ki je predmet
prodaje, je 104.000,00 EUR brez davka na
promet nepremičnin.
5. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
a) Nepremičnina se prodaja po sistemu
videno – kupljeno.
b) S prodajno pogodbo se bo ustanovila
tudi odkupna pravica za nepremičnino, ki je
predmet prodaje za čas 10 let od sklenitve
pogodbe.
c) Ponudba je zavezujoča in dokončna.
d) Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju Republike
Slovenije po veljavnih predpisih.
e) Ponudnik mora pred iztekom roka za
javno zbiranje ponudb plačati varščino, s
katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Varščino
v višini 10% od ponujene cene nepremičnine, za katero vlaga ponudbo, je potrebno
vplačati na transakcijski račun Občine Litija
št. 01260-0100002491, s sklicem za namen
javnega zbiranja ponudb. Ponudniku, ki na
razpisu ne bo uspel, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 15 dneh po izboru
najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa jo bo vračunal v ceno nepremičnine ali zadržal v primeru, če pogodbe ne
bo sklenil.
f) Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 30 dni.
g) Rok za sklenitev prodajne pogodbe
je 15 dni po obvestilu o izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem
roku ne podpiše pogodbe, prodajalec zadrži
varščino.
h) Davek na promet nepremičnin, stroške overovitve podpisa pri notarju in stroške
izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo
plača izbrani ponudnik.
i) Popolna pisna ponudba mora vsebovati: pisno ponudbo, izjavo ponudnika, da
sprejema pogoje iz razpisa, za fizične osebe potrdilo o državljanstvu, za samostojne
podjetnike priglasitveni list, za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, originalno
dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila varščine in
originalno izjavo banke, da bo ponudniku
izdala bančno garancijo na prvi poziv za potrebe zavarovanja drugega obroka kupnine
v višini 50% ponujene vrednosti kupnine,
z veljavnostjo 1. 2. 2009, v primeru, da bo
ponudnik najugodnejši ponudnik.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo najugodnejši ponudnik dolžan poravnati
v dveh obrokih, in sicer prvi obrok kupnine
v višini 50% ponujene cene v roku 8 dni
od dneva podpisa prodajne pogodbe, drugi
obrok v višini 50% ponujene cene do 31. 12.
2008, s tem, da je dolžan najugodnejši ponudnik neplačani del kupnine zavarovati na
ta način, da je v roku treh dni od podpisa

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prodajne pogodbe dolžan predložiti bančno
garancija na prvi poziv v višini 50% ponujene vrednosti kupnine, z veljavnostjo do
1. 2. 2009.
Plačilo kupnine in izročitev prej navedene bančne garancije na prvi poziv v
prej navedenih rokih so bistvene sestavine pravnega posla. V primeru, da kupnina
ni plačana v prej navedenih rokih ter da
najugodnejši ponudnik v prej navedenem
roku ne predloži prej navedene bančne
garancije na prvi poziv, se pogodba šteje
za razdrto in se vplačana varščina zadrži.
Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu
celotne kupnine in stroškov povezanih s
pravnim poslom.
V primeru prejema več ponudb z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki izvedla
dodatna pogajanja. Uspel bo ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo ceno.
7. Rok za oddajo ponudbe: rok za oddajo
ponudb je najkasneje do vključno 18. 12.
2007 do 9. ure. Popolne ponudbe z dokazili in prilogami naj zainteresirani ponudniki
pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici, na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, z oznako: Ne odpiraj – Javno zbiranje
ponudb – prodaja nepremičnine – Dom invalidov. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku ali nepopolne ponudbe, bodo
izločene. Javno odpiranje ponudb bo 18. 12.
2007 ob 13. uri v mali sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
8. Kriteriji za izbor: edini kriterij za izbor
najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani ponudnika.
Župan Občine Litija lahko ustavi postopek prodaje vse do sklenitve pravnega posla in ni dolžan skleniti prodajne pogodbe z
nobenim od ponudnikov brez dolžnosti povračila kakršne koli odškodnine. Ponudniki
bodo o izboru obveščeni v roku 15 dni od
roka za oddajo ponudb.
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in
ogledom nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija na tel.
01/89-63-434.
Občina Litija
Št. 360-01-100/2004
Ob-32313/07
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360
Vrhnika (v nadaljevanju: naročnik), objavlja
na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07), Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07) ter Programa prodaje stvarnega premoženja Občine Vrhnika,
sprejetega z Odlokom o proračunu Občine
Vrhnika za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 50/07)
javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnine
Tržaška 24, Vrhnika
1. Prodajalec in organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb so prostori na naslovu Tržaška cesta 24, Vrhnika.
Prostori se nahajajo v pritličju in nadstropju
poslovno stanovanjskega objekta. Skupna
površina prostorov znaša 671,72 m2. Poslovno stanovanjski objekt stoji na zemljišču parcela št. 2053/9 k.o. Vrhnika skupne
površine 774 m2.
Izhodiščna cena: 600.000,00 EUR.
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3. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«.
– Nepremičnina bo prodana ponudniku,
za katerega bo Komisija za pridobivanje,
razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Občine Vrhnika ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
– Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v roku 30 dni po prejemu
obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru
se šteje, da je od nakupa odstopil in ima
Občina Vrhnika pravico zadržati vplačano
varščino.
– Kupnino poravna kupec na transakcijski račun Občine Vrhnika št.
03140-0100001093 v osmih dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena
sestavina pravnega posla.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki
jo je potrebno plačati na podračun Občine
Vrhnika št. 01340-0100001093.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo kavcije),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnin,
– zahtevane priloge.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dovoljenja (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki), ne starejši od 30 dni,
– overjen izpis iz sodnega registra
(pravne osebe), ne starejši od 30 dni,
– dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb.
Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do 12. 12. 2007.
Za pravočasno ponudbo se bo štela tista
ponudba, ki bo prispela do 12. 12. 2007
do 12. ure. V primeru, da ponudba ne bo
oddana v skladu z določili tega razpisa, je
pristojna komisija ne bo upoštevala.
Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno na pošti ali osebno v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – Tržaška cesta 24« na
naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Edino merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je višina ponujene kupnine.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po sprejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Župan oziroma Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim
premoženjem Občine Vrhnika lahko brez

109 / 30. 11. 2007 /

Stran

7665

kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prodajne pogodbe, ne da bi
za to navedla razloge.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena.
6. Informacije: podrobnejše informacije
o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o nepremičnini in informacije
za ogled dobijo interesenti na Občini Vrhnika, Oddelku za družbene dejavnosti in stanovanjske zadeve, Tržaška cesta 1, 1360
Vrhnika, tel. 755-54-21. Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Vrhnika
Št. 360-01-64/2005
Ob-32314/07
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360
Vrhnika (v nadaljevanju: naročnik), objavlja
na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07), Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 84/07) ter Programa prodaje stvarnega premoženja Občine
Vrhnika, sprejetega z Odlokom o proračunu Občine Vrhnika za leto 2007 (Ur. l. RS,
št. 50/07)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine Podlipa 36
1. Prodajalec in organizator javnega
zbiranja ponudb: Občina Vrhnika, Tržaška
cesta 1, 1360 Vrhnika.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena:
Predmet javnega zbiranja ponudb je
objekt – bivša šola na naslovu Podlipa 36,
ki stoji na gradbeni parceli, ki jo sestavljata parceli št. 193/9 in 193/10, k.o. Podlipa skupne površine 1.199 m2. Objekt je
iz dveh etaž, pritličja v izmeri 198,15 m2
in nadstropja v izmeri 201,57 m2, skupne
površine 399,72 m2. V pritličju so prostori
šole s sanitarijami in prostori večsobnega
stanovanja, na podstrešju pa samo prostori
šole. Objekt je bil zgrajen okrog leta 1930
ter kasneje delno prenovljen, predvsem
mansarda.
Izhodiščna cena: 158.000,00 EUR.
3. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«.
– Nepremičnina bo prodana ponudniku,
za katerega bo Komisija za pridobivanje,
razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Občine Vrhnika ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
– Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v roku 30 dni po prejemu
obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru
se šteje, da je od nakupa odstopil in ima
Občina Vrhnika pravico zadržati vplačano
varščino.
– Kupnino poravna kupec na transakcijski račun Občine Vrhnika št.
03140-0100001093 v osmih dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena
sestavina pravnega posla.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki
jo je potrebno plačati na podračun Občine
Vrhnika št. 01340-0100001093.
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Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo kavcije),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnin,
– zahtevane priloge.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dovoljenja (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki), ne starejši od 30 dni,
– overjen izpis iz sodnega registra
(pravne osebe), ne starejši od 30 dni,
– dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb.
Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do 12. 12. 2007.
Za pravočasno ponudbo se šteje tista ponudba, ki bo prispela do 12. 12. 2007 do
12. ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je
pristojna komisija ne bo upoštevala.
Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno na pošti ali osebno v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine – Podlipa 36 – bivša šola«
na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta
1, 1360 Vrhnika.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Edino merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je višina ponujene kupnine.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po sprejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Župan oziroma komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim
premoženjem Občine Vrhnika lahko brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prodajne pogodbe, ne da bi
za to navedla razloge.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena.
6. Informacije: podrobnejše informacije
o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o nepremičnini in informacije
za ogled dobijo interesenti na Občini Vrhnika, Oddelku za družbene dejavnosti in stanovanjske zadeve, Tržaška cesta 1, 1360
Vrhnika, tel. 755-54-21. Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Vrhnika
Ob-32122/07
D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160,
objavlja oglas za
javno zbiranje ponudb
za nakup delnic in poslovnih deležev
1. Predmet prodaje je navedeno število delnic pri posamezni delniški družbi, in
sicer:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Zap.
št.

Matična
številka

1

5105706

2

2014963

Delniška družba
VELO, d.d., Ljubljana
VELO Nepremičnine,
d.d.,
Ljubljana-Črnuče

Število delnic
v lasti DSU za
prodajo

Delež v osnovnem
kapitalu za prodajo

7.436

7,960%

11.683

7,966%

Ponudba se lahko nanaša le na odkup
celotnega ponujenega paketa delnic posamezne delniške družbe.
2. Predmet prodaje je navedena nominalna vrednost poslovnega deleža:
Zap.
št.

Matična
številka

Družba z omejeno
odgovornostjo

Nominalna
vrednost
poslovnega deleža
za prodajo v SIT

Delež v osnovnem
kapitalu za prodajo

3

5004071

Podjetje TRG,
d.o.o., Ljubljana

7.095.000,00

5,155%

3. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente, ki se bodo upoštevali kot kriteriji
za izbor najugodnejšega ponudnika:
a) ponujeno ceno,
b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila
kupnine,
c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
d) dokazilo o vplačani varščini.
Ponudbe morajo biti brezpogojne.
4. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega
(ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.
5. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 4.000 EUR za vsako posamezno družbo iz razpisa. Varščina za resnost
ponudb se plača na transakcijski račun družbe D.S.U., d.o.o., št. 02923-0253101949 odprt pri NLB d.d., s pripisom: »Varščina za
ponudbo nakupa delnic oziroma poslovnega
deleža družbe (navesti naziv družbe)«. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po
končanem izboru.
6. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U., d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 160, v zaprti pisemski
ovojnici s pripisom: »Ponudba na javno
zbiranje ponudb za nakup delnic oziroma
poslovnega deleža družbe (navesti naziv
družbe) – ne odpiraj«, najpozneje do 10. 12.
2007 do 12. ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila
ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi ponudbe, ki bodo v skladu s 3. točko tega razpisa
nepopolne.
7. Na podlagi tega razpisa D.S.U., d.o.o.
ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji delnic oziroma poslovnega deleža z najboljšim
ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Pogoji za sodelovanje na razpisu so objavljeni na internetnem naslovu www.dsu.si.
Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani dobijo na naslovu
D.S.U., d.o.o., vsak delavnik med 9. in 11.
uro, pri Špeli Medved, tel. 01/589-48-81.
D.S.U., družba za svetovanje in
upravljanje, d.o.o., Ljubljana
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Ob-32158/07
Javni stanovanjski sklad Občine Radlje
ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob
Dravi na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in sklepa nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada
Občine Radlje ob Dravi, z dne 19. 11. 2007
ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
Javnega stanovanjskega sklada Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 8/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zasedenih stanovanj
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Javni stanovanjski sklad Občine Radlje ob
Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob
Dravi.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb je
prodaja zasedenih stanovanj:
A. Zasedeno dvosobno stanovanje št. 1,
v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Partizanska 38 v Radljah ob Dravi, v izmeri 60,00 m2, na parc. št. 573/3 in
567/1, k.o. Radlje ob Dravi. Izklicna cena:
33.600,00 EUR.
B. Zasedeno dvosobno stanovanje št. 4,
v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Partizanska 38 v Radljah ob Dravi, v izmeri 61,15 m2, na parc. št. 573/3 in
567/1, k.o. Radlje ob Dravi. Izklicna cena:
34.244,00 EUR.
C. Zasedeno dvosobno stanovanje št.
5, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe
na naslovu Partizanska 38 v Radljah ob
Dravi, v izmeri 65,67 m2, na parc. št. 573/3
in 567/1, k.o. Radlje ob Dravi. Izklicna cena:
36.775,20 EUR.
D. Zasedeno trisobno stanovanje št. 12,
v III. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Prisoja 3 v Radljah ob Dravi, v izmeri 77,91 m2, na parc. št. 771/4, k.o. Radlje
ob Dravi. Izklicna cena: 34.596,00 EUR.
Etažna lastnina pod točko A., B. in C. še
ni vknjižena. Izklicna cena ne vsebuje davka
na promet z nepremičninami. Stanovanja se
prodajajo po načelu videno-kupljeno.
3. V postopku javnega zbiranja ponudb
lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod
naslednjimi pogoji, da v ponudbi navedejo:
– ime in priimek ter stalno prebivališče
fizične osebe oziroma ime in sedež pravne
osebe,

Št.

– davčno številko in EMŠO oziroma matično številko,
– številko TRR in sedež banke za vračilo
varščine,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izklicne,
– označbo stanovanja, za katerega dajejo ponudbo,
– potrdilo o vplačani varščini v višini 10%
izklicne cene.
4. Ponudniki morajo pred rokom za oddajo ponudb plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izklicne cene na TRR
prodajalca št. 01301-6000000165. Izbranemu ponudniku se bo varščina brezobrestno
vštela v kupnino, neizbranim ponudnikom
pa bo brez obresti vrnjena v roku 10 dni od
odpiranja ponudb.
5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo upoštevano edino merilo najvišje ponujena kupnina. Najemnik stanovanja ima
pred ostalimi ponudniki predkupno pravico
ne glede na višino ponujene kupnine.
6. Izbrani ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo v roku 15
dni od prejema sklepa o izbiri. Rok plačila
kupnine je 8 dni od podpisa pogodbe. Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena
sestavina pravnega posla.
7. Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajno pogodbo, kot so stroški davka na promet z nepremičninami in stroški notarske
overitve pogodbe.
8. Prodajalec si pridržuje pravico, da postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi ter da
ne sklene pravnega posla z nobenim od
ponudnikov.
9. Ponudbe je potrebno oddati v zaprti
kuverti najkasneje v roku 15 dni od objave
javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu
RS na naslov: Javni stanovanjski sklad Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7,
2360 Radlje ob Dravi, s pripisom »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb«.
10. Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na tel. 02/887-96-35,
kontaktna oseba Nadja Volmajer-Bezjak.
Ogled stanovanja je možen po predhodnem
dogovoru.
Javni stanovanjski sklad
Občine Radlje ob Dravi
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Ob-32160/07
Vabilo k oddaji ponudb
za Izvedbo remonta, vzdrževalnih del in
intervencij na bloku 125 MW
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje na podlagi točke 5.3 svojega organizacijskega predpisa o izvedbi
postopkov naročil velike vrednosti, vabi ponudnike k oddaji ponudb za: izvedbo gradbenih del v času rednega letnega remonta
ter intervencijska dela.
Naročnik bo pri vrednotenju upošteval
samo kompletne ponudbe.
Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi
pogojev in meril opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo v
Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje pri Aniti Žučko, tel.
03/565-12-50. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti vsak delovni dan od 8. do
12. ure. Cena razpisne dokumentacije je
40,00 EUR. Znesek je potrebno nakazati na
TRR 26330-0012039086, s pripisom »RD
– Izvedbo gradbenih del v času rednega
letnega remonta ter intervencijska dela.«.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije ter navedbo podatkov ponudnika
(naziv, naslov, davčna številka). Ponudniki
lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo tudi
po pošti.
Dodatna pojasnila lahko zainteresirani
ponudniki dobijo v Termoelektrarni Trbovlje
pri Dušanu Rotar.
Rok za oddajo ponudb je 21. 12. 2007
do 12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Ob-32286/07
Uprava družbe Palome Sladkogorske
tovarne papirja d.d. Sladki vrh, Sladki vrh
1, 2214 Sladki vrh v skladu s 124. členom
Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.
l. RS, št. 67/07) objavlja informacijo o odsvojitvi pomembnega deleža njenih delnic
delničarja Istrabenz, holdinške družbe d.d.,
s sedežem Cesta Zore Perello-Godina 2,
Koper, ki je bil imetnik 291.929 lot delnic
družbe, kar je predstavljalo 8,60 odstotka
glasovalnih pravic.
Uprava družbe Palome d.d.
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Evidence sindikatov
Št. 02048-22/2007/2
Ob-27369/07
Statut Sindikatov železniške infrastrukture, ki ga je sprejel sindikat Sindikatov
železniške infrastrukture - SŽI, s sedežem v
Ljubljani, Trg OF 7, ki se na podlagi odločbe
ministrstva št. 02048/00012/2002-002 z dne
16. 10. 2002 hrani pri Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 158,
se izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-3/2007
Ob-30592/07
V hrambo se sprejmejo nova Pravila o
organiziranju in delovanju Sindikata podjetja Inplet, Dolnje Brezovo 34, 8290 Sevnica
z dne 1. 9. 2007.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-163/2007-3
Ob-32123/07
Urad RS za varstvo konkurence je dne
21. 11. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 64/07; v nadaljevanju ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Produkcija
Plus, storitveno podjetje, d.o.o., Kranjčeva 26, 1521 Ljubljana in družba Fit &
Fun, d.o.o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana,
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Priglasitelj je priglasil nameravano
koncentracijo, ki se bo izvedla s pridobitvijo 100% lastniškega deleža družbe Fit
& Fun, d.o.o., s strani družbe Produkcija
Plus, d.o.o., kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK. Priglašena
koncentracija predstavlja konglomeratno
združevanje dejavnosti trženja oglasnega
prostora, produkcije TV programov ter dejavnosti fitnes centrov in nege telesa.
Na podlagi podatkov iz priglasitve je Urad
ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence, zato je izdal
odločbo, da je skladna s pravili konkurence
in da ji ne bo nasprotoval.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave gospodarskih družb

Ob-32161/07
Poslovodstvi družb Ljubljanski kabel, telekomunikacijske storitve, d.d., Tivolska 50,
1000 Ljubljana in Telius, družba za telekomunikacije d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana, v skladu z določbami 586. člena ZGD-1
objavljata obvestilo, da sta dne 27. 11. 2007
predložili sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pogodbo o pripojitvi hčerinske družbe Telius d.o.o. kot prevzete družbe
v izključni lasti družbe Ljubljanski kabel d.d.
kot prevzemne družbe.
Delničarjem družbe Ljubljanski kabel d.d.
so v skladu s 586. členom ZGD-1 na voljo
vsi dokumenti o pripojitvi na sedežu družbe
Ljubljanski kabel d.d. v Ljubljani, Tivolska
50.
V skladu z določili drugega odstavka
599. člena ZGD-1 uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe.
Sklepe edinega družbenika prevzete družbe
Telius d.o.o. v zvezi s soglasjem s pripojitvijo
k prevzemni družbi bo družbenik Ljubljanski kabel d.d. sprejel na naslednji delovni
dan od dneva, ko bo poteklo enomesečno
obdobje od dneva objave tega obvestila v
Uradnem listu RS.
Delničarjem družbe Ljubljanski kabel
d.d. se s to objavo tudi sporoča, da mora v
skladu z določbami tretjega odstavka 599.
člena ZGD-1 skupščina prevzemne družbe
odločati o soglasju za pripojitev, če delničarji
prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne
družbe, v enem mesecu od dneva zasedanja skupščine prevzete družbe, ki je sprejela
sklep o soglasju za pripojitev, zahtevajo sklic
skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči o
soglasju za pripojitev.
Poslovodstvo družb
Ljubljanski kabel d.d. in Telius d.o.o.
Ob-32162/07
Na podlagi drugega odstavka 495. člena
Zakona o gospodarskih družbah v povezavi
s prvim odstavkom 11. člena Zakona o gospodarskih družbah objavljamo sklep edinega družbenika družbe Citypark d.o.o.
Skladno z drugim odstavkom točke sedmič »Dodatna sredstva za poslovanje in razvoj družbe« Akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo Citypark, Letališka
cesta 26, 1000 Ljubljana, Spar Slovenija
d.o.o., kot edini družbenik odvisne družbe
po sklepu nadzornega sveta z dne 29. 8.
2007 sprejema naslednji sklep ustanoviteljice o vračilu naknadnega vplačila:
1. Citypark d.o.o. vrne vplačano naknadno vplačilo v znesku 1.589.884,83 EUR
družbeniku Spar Slovenija d.o.o., ki ga je
le-ta vplačal za pokrivanje nastale izgube.
2. Denarni znesek naknadnega vplačila iz prejšnje točke se vrne po izteku treh
mesecev od objave tega sklepa v Uradnem
listu RS.
Spar Slovenija d.o.o.

Ob-32163/07
Na podlagi drugega odstavka 495. člena
Zakona o gospodarskih družbah v povezavi
s prvim odstavkom 11. člena Zakona o gospodarskih družbah objavljamo sklep edinega družbenika družbe Europark d.o.o.
Skladno z drugim odstavkom točke sedmič »Dodatna sredstva za poslovanje in razvoj družbe« Akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo Europark, Letališka
cesta 26, 1000 Ljubljana, Spar Slovenija
d.o.o., kot edini družbenik odvisne družbe
po sklepu nadzornega sveta z dne 29. 8.
2007 sprejema naslednji sklep ustanoviteljice o vračilu naknadnega vplačila:
1. Europark d.o.o. vrne vplačano naknadno vplačilo v znesku 232.277,59 EUR
družbeniku Spar Slovenija d.o.o., ki ga je
le-ta vplačal za pokrivanje nastale izgube.
2. Denarni znesek naknadnega vplačila iz prejšnje točke se vrne po izteku treh
mesecev od objave tega sklepa v Uradnem
listu RS.
Spar Slovenija d.o.o.
Ob-32155/07
Avtoprevozništvo Bezjak Marjan s.p.,
Zavrh 44, 2232 Voličina, z matično številko
5558813, v skladu z določili 75. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) objavlja, da namerava izvesti
statusno preoblikovanje podjetnika s prenosom podjetja na prevzemno družbo Lakos,
svetovanje in investiranje, d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, z matično
številko 2347679, v skladu s 673. členom
ZGD-1. Presečni dan prenosa podjetja je
31. 12. 2007.
Ob-32285/07
Podpisani Robert Baratač, samostojni
podjetnik, Montaža klimatskih in prezračevalnih naprav, Robert Baratač s.p. s sedežem Sela pri Šmarju, 1290 Grosuplje, matična št. 1063871, ter davčna št. 39643697;
v skladu z drugim odstavkom 670. člena
ZGD-1 v zvezi s smiselno uporabo določbe
drugega odstavka 75. člena istega zakona
javno objavljam, da nameravam v skladu z
določbo 668. člena ZGD 1 zgoraj navedeno podjetje statusno preoblikovati na novo
kapitalsko družbo, ki jo bom ustanovil zaradi prenosa premoženja podjetja. Predvidena firma nove družbe, ki jo bom ustanovil
s preoblikovanjem podjetja bo Bar Klima
montaža klimatskih in prezračevalnih naprav d.o.o., s sedežem Sela pri Šmarju,
1290 Grosuplje.
Kot samostojni podjetnik bom prenehal
poslovati z dnem vpisa preoblikovanja oziroma prenosa podjetja na novo družbo v sodni register. Z dnem vpisa prenehanja podjetnika bo postala nova kapitalska družba
univerzalni pravni naslednik, ki bo prevzela
vsa sredstva in obveznosti podjetja do virov
sredstev in vstopila v vsa pravna razmerja v
zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-32125/07
Direktor družbe SINERGO storitve
d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, vpisane
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. reg.
vl. 1/19700/00, skladno z določbo 520. člena ZGD-1 objavlja naslednje sklepe:
1. Osnovni kapital družbe se iz
34.800.000,00 SIT (145.217,83 EUR)
zmanjša za 32.403.600,00 SIT (135.217,83
EUR) in po zmanjšanju znaša 2.396.400,00
SIT (10.000,00 EUR).
2. Upnike pozivamo, naj se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
SINERGO d.o.o.
Igor Šmid, direktor
Ob-32126/07
Skupščina družbe AJM Okna-vrata-senčila d.o.o., s sedežem na naslovu 2211 Pesnica pri Mariboru, Kozjak nad Pesnico 2/a,
matična številka 5391610, je na skupščini
dne 19. 11. 2007 sprejela naslednji sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z
umikom lastnih poslovnih deležev.
Umakne se celotni lastni poslovni delež
družbe AJM Okna-vrata-senčila d.o.o., in sicer lastni poslovni delež v višini 298.737,89
EUR.
Zaradi umika celotnega lastnega poslovnega deleža se zmanjša osnovni kapital
družbe, in sicer se iz dosedanjih 331.931,00
EUR zniža na znesek v višini 33.193,11
EUR.
V skladu z drugim odstavkom 520. člena
ZGD-1 se poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
AJM Okna-vrata-senčila d.o.o.
direktor
Ajlec Janez
Ob-32127/07
Direktor družbe BAJT, telekomunikacije in informatika d.o.o., Maribor, Opekarska
ulica 15, drugič objavlja, da je družbenik
Zvonko Bajec sprejel naslednji sklep:
Osnovni kapital družbe znaša 43.815,00
EUR. Družbeniki posedujejo poslovne deleže kot sledi:
– Bajec Zvonko poslovni delež, katerega
naominalna vrednost znaša 8.763,00 EUR;
– družba BAJT d.o.o. lastni poslovni delež, katerega nominalna vrednost znaša
35.052,00 EUR.
Osnovni kapital, ki je doslej znašal
43.815,00 EUR se zmanjša za umaknjen
lastni poslovni delež, katerega nominalna
vrednost znaša 35.052,00 EUR, tako da
osnovni kapital po izvedenem zmanjšanju
znaša 8.763,00 EUR. Edini družbenik družbe bo od datuma vpisa sklepa o zmanjša-
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nju osnovnega kapitala Zvonko Bajec, ki bo
posedoval en poslovni delež, katerega nominalna vrednost znaša 8.763,00 EUR, kar
bo predstavljalo 100% skupnega osnovnega
kapitala družbe.
Direktor družbe poziva upnike, da se
v roku 30 dni od objave zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala. Družba bo upnikom, ki
ne bi soglašali z zmanjšanjem osnovnega
kapitala, poravnala zahtevke ali zagotovila
varščino. Vse upnike, ki so družbi znani, bo
družba pozvala tudi neposredno.
BAJT telekomunikacije
in informatika d.o.o.
Ob-32278/07
Skupščina družbe PTRC d.o.o., Kidričeva
9a, 5000 Nova Gorica, matična št. 1324276,
je na korespondenčni seji skupščine dne
18. 9. 2007 sprejela sklep št. 1 o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe za 1.287.786,36
EUR in po zmanjšanju znaša 844.801,80
EUR.
Osnovni vložki družbenikov, ki so enaki
poslovnim deležem so:
– Primorje d.d.: 623.210,29 EUR od katerega je stvarni vložek 599.251,44 EUR,
vložek v denarju pa 23.958,85 EUR, poslovni delež 73,77%,
– Projekt
d.d.
Nova
Gorica:
220.155,35 EUR, od katerega je stvarni vložek 206.561,87 EUR, vložek v denarju pa
13.593,48 EUR, poslovni delež je 26,06%,
– Fininvest d.o.o. Nova Gorica: 1.436,16
EUR, poslovni delež je 0,17%.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGD-1, se upnike poziva, da se zglasijo na
sedežu družbe ter izjavijo ali soglašajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
PTRC d.o.o.
direktor
Dušan Šuligoj

Sklici skupščin
Ob-32171/07
Na osnovi sedmega poglavja statuta delniške družbe MANHOLD d.d. in v skladu
z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 sklicujem
5. sejo skupščine
delniške družbe MANHOLD d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 7. 1. 2008, na
sedežu družbe MANHOLD d.d., Čufarjeva
ulica 5, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 9. uri
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Skupščina izvoli predsednika skupščine
in preštevalki glasov po predlogu uprave.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovni leti 2005 in 2006 in računovodskih izkazov družbe za poslovni leti 2005 in
2006; predstavitev pisnih poročil nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnih poročil
za poslovno leto 2005 in 2006, o načinu
in obsegu preverjanja vodenja družbe med
poslovnim letom 2005 in 2006; predlog za
razporeditev bilančnega dobička za poslovni
leti 2005 in 2006 ter razprava in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za

Št.

poslovni leti 2005 in 2006 in predlog za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina družbe MANHOLD d.d. se seznani s predstavitvijo letnih poročil družbe
za poslovni leti 2005 in 2006; računovodskimi izkazi družbe za poslovni leti 2005 in
2006 in s poročilom nadzornega sveta družbe MANHOLD d.d. o rezultatih preveritve letnih poročil, o načinu in obsegu preverjanja
spremljanja vodenja družbe MANHOLD d.d.
med poslovnima letoma 2005 in 2006.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se bilančni dobiček na dan 31. 12. 2005
prenese v poslovno leto 2006 kot preneseni
dobiček.
Na predlog uprave se že preneseni bilančni dobički iz preteklih let in bilančni dobiček
za leto 2006, ki skupno znašajo 733.424,73
EUR oziroma 175.757.903,13 SIT, prenesejo v poslovno leto 2007 kot preneseni
dobiček.
Predlog sklepa št. 2.2:
V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave družbe
MANHOLD d.d. v poslovnem letu 2005 in
2006 ter ji podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa št. 2.3:
V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta
družbe MANHOLD d.d. v poslovnem letu
2005 in 2006 ter mu podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa št. 2.4:
Skupščina je sklenila, da se članom
nadzornega sveta v breme tekočih stroškov
poslovanja izplača nagrada za uspešno
delo v letu 2005 in 2006 v skupnem znesku
8.000,00 EUR bruto.
3. Obravnava in sprejem sklepa o preračunu osnovnega kapitala družbe v eure in
uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe, ki znaša
269.262.000,00 SIT se preračunava v eure
na način iz prvega odstavka 693. člena
ZGD-1, tako da le-ta znaša 1.122.822,54
EUR. Razlika v višini 787,88 EUR, ki nastane pri preračunu v eure, se prerazporedi
v kapitalske rezerve. Uvedejo se kosovne
delnice tako, da se 269.262 navadnih prosto
prenosljivih imenskih delnic v nominalni vrednosti 4,17 EUR preoblikuje v 269.262 kosovnih delnic.
4. Obravnava in sprejem novega prečiščenega besedila statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se v celoti črta dosedanje besedilo statuta družbe MANHOLD d.d.
in se sprejme novo prečiščeno besedilo statuta družbe MANHOLD d.d. v predloženi
vsebini.
5. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo družbe,
da v imenu in za račun družbe skladno z
osmo alineo prvega odstavka 247. člena
ZGD-1 pridobiva lastne delnice, in sicer z
namenom:
– povečanja premoženja družbe,
– nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in zaposlenih.
Nakupna cena za te namene pridobljenih delnic ne sme biti nižja od 1,00 EUR in
ne višja od knjigovodske vrednosti delnice
po stanju na zadnji dan poslovnega leta
pred nakupom, prodajna cena pa ne nižja
od povprečne ponderirane nakupne cene,
dosežene po stanju ob vsakokratni prodaji.
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Pooblastilo za pridobivanje velja osemnajst
mesecev od sprejema tega sklepa.
Družba lahko za te namene pridobi le toliko lastnih delnic, da jih skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih že ima v svoji lasti, ne
bo imela več kot deset odstotkov vrednosti
osnovnega kapitala, v primeru pridobivanja
ter odsvajanja lastnih delnic pa se smiselno ne uporablja določba 337. člena ZGD-1,
kar pomeni izključitev prednostne pravice pri
pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic.
Uprava je še pooblaščena, da tako pridobljene lastne delnice tudi umakne. Nadzorni
svet je v tem primeru pooblaščen, da uskladi
besedilo statuta z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic.
6. Sprememba v članstvu nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotovi, da je dne 30. 8. 2007
potekel mandat dosedanjima članoma nadzornega sveta predstavnikoma delničarjev
Živič Vladimirju in Oblak Dušanu.
Na predlog nadzornega sveta se z dnem
sprejema sklepa na skupščini za nova člana
nadzornega sveta predstavnika delničarjev
imenujeta: Živič Vladimir in Oblak Dušan za
mandatno dobo do registracije sprememb
novega prečiščenega besedila statuta družbe, ki je bilo sprejeto pod točko 4. petega
zasedanja skupščine družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so tri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki tri dni pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo pisno
prijavijo osebno ali priporočeno na sedež
družbe MANHOLD d.d., Čufarjeva ulica 5,
1000 Ljubljana. Pooblastilo mora biti pisno
in shranjeno na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred začetkom skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda, razen prve točke, se
glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov, katerega sestavni del sta letni
poročili družbe za poslovni leti 2005 in 2006
in računovodski izkazi družbe za poslovni
leti 2005 in 2006 ter pisni poročili nadzornega sveta za poslovni leti 2005 in 2006
ter predlog novega prečiščenega besedila
statuta družbe, je na vpogled delničarjem v
informativni pisarni – tajništvu uprave družbe MANHOLD d.d., v Ljubljani, Čufarjeva
ulica 5, vsak delavnik med 9. in 12. uro po
dnevu objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
MANHOLD d.d.
uprava – direktor
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Ob-32279/07
Na podlagi 441. člena Zakona o gospodarskih družbah in 19. člena družbene pogodbe Sava Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.o.o. sklicujeva
1. skupščino
družbenikov Sava Hoteli Bled,
hotelirstvo in turizem, d.o.o.,
Cankarjeva 6, Bled
Skupščina bo 12. 12. 2007, ob 12. uri, na
sedežu družbe na Bledu, v dvorani Libertas
v Golf hotelu.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Izvolitev organov skupščine.
Poslovodstvo in nadzorni svet dajeta
predlog sklepa:
Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja in imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se izvoli Primož Kozina,
– za preštevalki glasov pa Kelbl Branka
in Duška Janša.
2. Preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v delniško družbo.
Poslovodstvo in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Skladno z določili 652. člena ZGD-1
družba z omejeno odgovornostjo izpolnjuje
pogoje za preoblikovanje v delniško družbo,
tako da se družba z omejeno odgovornostjo
preoblikuje v delniško družbo, kot sledi:
Firma družbe: Sava Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d.
Skrajšana firma: Sava Hoteli Bled d.d.
Sedež družbe ostane nespremenjen.
Poslovni naslov družbe glasi: Cankarjeva 6, Bled.
Osnovni
kapital
družbe
znaša
11.432.245,15 €. Poslovni deleži, ki so bili
doslej vpisani v družbeni pogodbi se spremenijo v kosovne delnice. Delnice so navadne ter prosto prenosljive in glasijo na ime.
Osnovni kapital se razdeli med delničarje
v obliki 11.432.245 kosovnih nematerializiranih delnic in sicer tako da:
– družbenik Andrić Aleksandar, EMŠO:
0807981500033, stanujoč Grajska 41,
4260 Bled, za svoj osnovni vložek ki znaša
350,53 € dobi 351 kosovnih delnic,
– družbenik Andrić Dejan, EMŠO:
1607982500104, stanujoč Grajska 41,
4260 Bled, za svoj osnovni vložek ki znaša
350,53 € dobi 351 kosovnih delnic,
– družbenik Andrić Marija, EMŠO:
1701959505510, stanujoč Grajska 41,
4260 Bled, za svoj osnovni vložek ki znaša
1.051,58 € dobi 1052 kosovnih delnic,
– družbenik Andrić Radoslav, EMŠO:
1906958500060, stanujoč Grajska 41,
4260 Bled, za svoj osnovni vložek ki znaša
1.051,58 € dobi 1.052 kosovnih delnic,
– družbenik Belec Janez, EMŠO:
0211939500287, stanujoč Partizanska 9,
4260 Bled, za svoj osnovni vložek ki znaša
701,05 € dobi 702 kosovni delnici,
– družbenik Bernjak Lidija, EMŠO:
1505969505299, stanujoč Jelovška 16,
4264 Bohinjska Bistrica, za svoj osnovni
vložek ki znaša 2.336,84 € dobi 2.337 kosovnih delnic,
– družbenik Blagojević Ruža, EMŠO:
2509958505695, stanujoč V. Kejžarja 37 A,
4270 Jesenice, za svoj osnovni vložek ki znaša 2.044,73 € dobi 2.045 kosovnih delnic,
– družbenik Bohinc Emil, EMŠO:
3005939500084, stanujoč Cankarjeva 32,
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4240 Radovljica, za svoj osnovni vložek ki
znaša 1.110,00 € dobi 1.110 kosovnih delnic,
– družbenik Bizjak Peter, EMŠO:
0202945500257, stanujoč Spodnje Gorje
146, 4247 Zgornje Gorje, znaša 85,89 €
dobi 86 kosovnih delnic,
– družbenik Cesar Silva, EMŠO:
1206974505151, stanujoč Valvasorjeva 16,
4260 Bled, za svoj osnovni vložek ki znaša
58,42 € dobi 59 kosovnih delnic,
– družbenik Dežman Igor, EMŠO:
0501968500901, stanujoč Ribno, Savska
58, 4260 Bled, za svoj osnovni vložek ki
znaša 584,21 € dobi 585 kosovnih delnic,
– družbenik D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana Matična številka: 1646877, za svoj
osnovni vložek ki znaša 342.301,79 € dobi
342.302 kosovni delnic,
– družbenik Gerdej Matjaž, EMŠO:
2710963500291, Tomšičeva 70, 4270 Jesenice, za svoj osnovni vložek ki znaša
122,70 € dobi 123 kosovne delnice,
– družbenik Ilić Svetlana, EMŠO:
1702981505008, stanujoč Grajska 43,
4260 Bled, za svoj osnovni vložek ki znaša
350,53 € dobi 351 kosovnih delnic,
– družbenik Islamović Behira, EMŠO:
0701964116073, stanujoč Dovje 5, 4281
Mojstrana, za svoj osnovni vložek ki znaša
1.869,47 € dobi 1.870 kosovnih delnic,
– družbenik Jemc Lenart, EMŠO:
0611957500144, stanujoč Pod Stražo 1,
4260 Bled, za svoj osnovni vložek ki znaša
85,89 € dobi 86 kosovnih delnic,
– družbenik Kepic Janez, EMŠO:
1811966500052, stanujoč Olševek 15 A,
4205 Preddvor, za svoj osnovni vložek ki
znaša 73,62 € dobi 74 kosovnih delnic,
– družbenik Klavora Boštjan, EMŠO:
1604973500143, stanujoč Obrne 6 A, 4263
Bohinjska Bela, za svoj osnovni vložek ki
znaša 58,42 € dobi 59 kosovnih delnic,
– družbenik Klavžar Sašo, EMŠO:
1206958500298, Gradnikova 69, 4240 Radovljica, za svoj osnovni vložek ki znaša
110,43 € dobi 111 kosovnih delnic,
– družbenik Kusterle Suzana, EMŠO:
2704968505100 stanujoč Srednja vas v
Bohinju 87, 4267 Srednja vas v Bohinju, za
svoj osnovni vložek ki znaša 50,00 € dobi 50
kosovnih delnic,
– družbenik Lakota Ana, EMŠO:
2109927505192, stanujoč Kolodvorska 4,
4260 Bled, za svoj osnovni vložek ki znaša
934,74 € dobi 935 kosovnih delnic,
– družbenik Luskovec Simon, EMŠO:
2202973500464, stanujoč Zg. Gorje 66,
4247 Zg. Gorje, za svoj osnovni vložek ki
znaša 58,42 € dobi 59 kosovnih delnic,
– družbenik Mahić Ramiza, EMŠO:
1205954505256, stanujoč Titova 45, 4270
Jesenice, za svoj osnovni vložek ki znaša
2.103,15 € dobi 2.104 kosovne delnice,
– družbenik Mandič Dragica, EMŠO:
2910940505147, stanujoč Kolodvorska 3B,
4260 Bled, za svoj osnovni vložek ki znaša
1.869,47 € dobi 1.870 kosovnih delnic,
– družbenik Mavec Leopold, EMŠO:
1402937500100, stanujoč Staneta Žagarja
24, 4240 Radovljica, za svoj osnovni vložek
ki znaša 98,16 € dobi 99 kosovnih delnic,
– družbenik Mudrinić Zoran, EMŠO:
2803966500134, stanujoč Staneta Žagarja 36 A, 4240 Radovljica, za svoj osnovni
vložek ki znaša 2.570,52 € dobi 2.571 kosovnih delnic,

– družbenik Pangerc Zdenka, EMŠO:
0111956505409, stanujoč Planina pod Golico 39 R, 4274 Žirovnica, za svoj osnovni
vložek ki znaša 3.329,99 € dobi 3.330 kosovnih delnic,
– družbenik Pazlar Tanja, EMŠO:
0301970505067, stanujoč Vurburg 18, 2241
Spodnji Duplek, za svoj osnovni vložek ki
znaša 98,16 € dobi 99 kosovnih delnic,
– družbenik Peterlin Anica, EMŠO:
1510952505388, stanujoč Ul. Koroškega
Bataljona 5, 1000 Ljubljana, za svoj osnovni
vložek ki znaša 233,68 € dobi 234 kosovne
delnice,
– družbenik Petrevčič Mirko, EMŠO:
1702966500253, Grosova 36, 4000 Kranj,
za svoj osnovni vložek ki znaša 73,62 € dobi
74 kosovne delnice,
– družbenik Pogačar Cveto, EMŠO:
1103946500264, stanujoč Rečiška 26,
4260 Bled, za svoj osnovni vložek ki znaša
98,16 € dobi 99 kosovnih delnic,
– družbenik Potočnik Ivan, EMŠO:
0305941500272, stanujoč Jarška 6, 4260
Bled, za svoj osnovni vložek ki znaša
85,89 € dobi 86 kosovnih delnic,
– družbenik Potočnik Meri, EMŠO:
1305965505260, stanujoč Jarška 6, 4260
Bled, za svoj osnovni vložek ki znaša
85,89 € dobi 86 kosovnih delnic,
– družbenik Pukl Marija, EMŠO:
2910942505039, stanujoč Zgornje Gorje 97,
4247 Zgornje Gorje, za svoj osnovni vložek
ki znaša 98,16 € dobi 99 kosovnih delnic,
– družbenik Resman Magdalena, EMŠO:
2406944505044, stanujoč Kajuhova 10,
4240 Radovljica, za svoj osnovni vložek ki
znaša 61,35 € dobi 62 kosovnih delnic,
– družbenik Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Kranj, Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, matična številka:
5111358, za svoj osnovni vložek ki znaša
11.055.683,57 € dobi 11.055.663 kosovnih
delnic,
– družbenik Stušek Frančišek, EMŠO:
2801946500232, stanujoč Vodnikova 14,
4264 Boh. Bistrica, za svoj osnovni vložek
ki znaša 4.206,31 € dobi 4.207 kosovnih
delnic,
– družbenik Šekli Marko, EMŠO:
0904969500163, stanujoč Alpska 1, 4260
Bled, za svoj osnovni vložek ki znaša
73,62 € dobi 74 kosovnih delnic,
– družbenik Šimenc Viktorija, EMŠO:
2308936506080, stanujoč Savska 1 A,
4260 Bled, za svoj osnovni vložek ki znaša
116,84 € dobi 117 kosovne delnice,
– družbenik Tahirović Asmira, EMŠO:
2101971165012, stanujoč C. 1. maja 26A,
4270 Jesenice, za svoj osnovni vložek ki
znaša 2.044,73 € dobi 2.045 kosovnih delnic,
– družbenik Tržan Edvard, EMŠO:
1310948500100, stanujoč Pod Stražo 1,
4260 Bled, za svoj osnovni vložek ki znaša
85,89 € dobi 86 kosovnih delnic,
– družbenik
Ulčar
Jana,
EMŠO:
1306964505115, stanujoč Za žago 3,
4260 Bled, za svoj osnovni vložek ki znaša
1.168,42 € dobi 1.169 kosovnih delnic,
– družbenik
Vikić
Anita,
EMŠO:
2412986505036, stanujoč C. 1. maja 26 B,
4270 Jesenice, za svoj osnovni vložek ki
znaša 272,63 € dobi 273 kosovnih delnic,
– družbenik
Vikić
Edin,
EMŠO:
2108993500014, stanujoč C. 1. maja 26 B,
4270 Jesenice, za svoj osnovni vložek ki
znaša 272,63 € dobi 273 kosovnih delnic,
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– družbenik Vikić Ekrem, EMŠO:
1608964110001, stanujoč C. 1. maja 26 B,
4270 Jesenice, za svoj osnovni vložek ki
znaša 272,63 € dobi 273 kosovnih delnic,
– družbenik Vukovič Ivan, EMŠO:
1011958500535, stanujoč Črnivec 12, 4243
Brezje, za svoj osnovni vložek ki znaša
98,16 € dobi 99 kosovnih delnic,
– družbenik Završnik Gregor, EMŠO:
1204981500294, stanujoč Črtomirova 6 A,
4260 Bled, za svoj osnovni vložek ki znaša
350,53 € dobi 351 kosovnih delnic,
– družbenik Žižek Brigita, EMŠO:
3004964505256, stanujoč Tavčarjeva 3,
4240 Radovljica, za svoj osnovni vložek ki
znaša 1.051,58 € dobi 1.052 kosovnih delnic,
Lastništvo delnic se evidentira v Klirinško
depotni družbi d.d.
Dejavnost družbe ostane nespremenjena.
Organa družbe sta uprava in nadzorni
svet. Njuno organiziranost, pristojnosti in odgovornosti ureja statut.
Sprejme se statut delniške družbe, ki je
priloga in sestavni del tega sklepa. Skladno
653/1. členom ZGD se statut dopolni z navedbo družbenikov, ki glasujejo za sprejem
predmetnega sklepa kot ustanoviteljev delniške družbe.
Z dnem vpisa preoblikovanja delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo
v sodni register prenehajo veljati določbe
družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo ter prične veljati statut družbe
Sava Hoteli Bled, Hotelirstvo in turizem,
d.d.
Delniška družba obstaja od dneva vpisa
preoblikovanja v sodni register.
Skladno prvemu odstavku 653. člena
ZGD se za ustanovitelje delniške družbe
štejejo družbeniki, ki so glasovali za preoblikovanje.
3. Sprejem poročila o postopku preoblikovanja
Poslovodstvo družbe in nadzorni svet
dajeta predlog sklepa:
Sprejme se poročilo o postopku preoblikovanja.
Poročilo o postopku preoblikovanja je
priloga in sestavni del tega sklepa
4. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2007 se
imenuje revizorska družba KPMG iz Ljubljane, Železna cesta 8 a, Ljubljana.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet daje predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta delniške
družbe se za mandatno dobo štirih let imenujejo dosedanji člani Vincenc Perčič, Iva
Žagar in Miran Hude.
Skupščina odloči, da znašajo neto zneski
sejnine za vsako sejo za člana nadzornega
sveta 250,00 € in za predsednika nadzornega sveta 400,00 €.
Družbenike, ki bi glasovali proti preoblikovanju v delniško družbo in prek zapisnika
ugovarjali zoper sklep o preoblikovanju se
skladno 656. členu ZGD v povezavi z 648/3
ZGD obvešča, da imajo pravico od družbe
zahtevati, da prevzame njihove – s preoblikovanjem njim pripadajoče delnice, za plačilo primerne denarne odpravnine.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan, razen sobot in nedelj, v tajništvu družbe od 9. do 11. ure.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo družbeniki, ki sami ali preko svo-
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jih pooblaščencev pisno najavijo poslovodstvu družbe svojo udeležbo na skupščini
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Sava Hoteli Bled,
hotelirstvo in turizem, d.o.o.
direktor Andrej Šprajc
direktorica Lidija Dokl
Ob-32303/07
V skladu s Pravili Ljubljanske borze, d.d.
Ljubljana, Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o trgu finančnih instrumentov upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana objavlja
sklic 9. seje skupščine
delničarjev družbe Sivent, d.d.,
Ljubljana
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana uprava družbe sklicuje
9. sejo skupščine družbe, ki bo v kraju sedeža družbe v Ljubljani, dne 31. 12. 2007
ob 11. uri v sejni sobi na naslovu Dunajska
cesta 270, Ljubljana.
I. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev sklepčnosti,
b) imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Katra Rangus, za preštevalko
glasov se izvoli Nina Jurkovič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro Bregar iz Litije.
II. Odobreni kapital.
Upravni odbor predlaga naslednji sklep:
Upravni odbor je pooblaščen povečati
osnovni kapital družbe v petih letih po vpisu spremembe statuta v sodni register za
največ 2.565.748,56 EUR tudi z izdajo delnic zaradi zamenjave zamenljivih obveznic
družbe za delnice družbe. V takem primeru
se prednostna pravica do novih delnic izključi. O vsebini pravic iz delnic, o pogojih
za izdajo delnic odloča upravni odbor. Nove
delnice se lahko izdajo tudi za stvarne vložke. Nove delnice se lahko izdajo delavcem
družbe.
Skupščina pooblašča upravni odbor, da
uskladi besedilo statuta s tekstom zgornjega sklepa.
III. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe, izdaja obveznic in pogojno povečanje
osnovnega kapitala.
Upravni odbor predlaga naslednji sklep:
Osnovni kapital družbe se zmanjša za
natančno 2/3 zaradi uskladitve kapitalske
strukture družbe. Zmanjšanje osnovnega
kapitala družbe se opravi kot redno zmanjšanje osnovnega kapitala, tako da se pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu na
(kosovno) delnico zniža iz 4,17 EUR za
2,78 EUR na 1,39 EUR na delnico. Osnovni kapital družbe se tako zniža za 2/3, iz
5.131.497,19 EUR za 3.420.998,13 EUR na
1.710.499,06 EUR.
Vsak delničar družbe namesto izplačila
v denarju prejme za vsako eno delnico,
katere pripadajoči znesek se zniža, po eno
zamenljivo obveznico z nominalnim zneskom (glavnico) 2,78 EUR. Zamenljive obveznice se izdajo v nematerializirani obliki.
Osnovni kapital je znižan z dnem vpisa
sklepa o znižanju kapitala v sodni register.
Pravica do zamenljivih obveznic ostane inkorporirana v delnici SING do presečnega
dne, ki je 10. dan po vpisu znižanja osnovnega kapitala v sodni register. Če ta dan ni
delovni dan, je presečni dan prvi naslednji
delovni dan.
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Obveznice imajo naslednje značilnosti:
– Vrsta: zamenljive obveznice, pri čemer
pravica do zamenjave poteče s pretekom 90
dni po vpisu znižanja osnovnega kapitala
v sodni register; z dnem preteka pravice
do zamenjave postane obveznica navadna
imenska obveznica brez pravice do zamenjave za delnice izdajatelja;
– Izdajatelj: Sivent, d.d., Ljubljana.
– Obveznice glasijo na ime.
– Obveznost izdajatelja, ki izhaja iz obveznic:
– obrestna mera je fiksna, in znaša 9%
letno, obresti se obračunavajo na linearen
način;
– glavnica je padajoča in se izplačuje v
petih enakih obrokih po 0,556 EUR za eno
obveznico hkrati z izplačilom obresti;
– obresti se izplačujejo enkrat letno za nazaj, vsakega 15. 7., od vključno 15. 7. 2009
dalje. Dan dospelosti plačila obresti in proporcionalnega dela glavnice je vsak 15. 7. v
letih od 2009 do 2013, vendar nobeno izplačilo na podlagi obveznice ne dospe, dokler se
ne izpolnijo pogoji za izplačilo delničarjem po
drugem odstavku 375. člena ZGD;
– prvo obrestovalno obdobje začne teči
z dnem preteka pravice do zamenjave in
traja do vključno 30. 6. 2009. Vsa nadaljnja
obrestovalna obdobja tečejo od 1. 7. do
vključno 30. 6. tekočega leta; zadnje obrestovalno obdobje se zaključi s potekom dne
30. 6. 2013;
– do izplačila proporcionalnega dela
glavnice in natečenih obresti (v nadaljevanju: izplačilo kupona) so upravičene osebe,
ki so kot imetniki obveznic vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih
papirjev vsakega 30. 6. v letih 2009, 2010,
2011, 2012 in 2013 po stanju ob zaprtju delovanja informacijskega sistema KDD;
– zavarovanje terjatev: terjatve iz obveznic niso zavarovane, za njihovo izpolnitev
imetnikom obveznic odgovarja izključno izdajatelj kot dolžnik.
– Vsebina pravice do zamenjave za delnice: obveznice dajejo pravico do zamenjave, in sicer lahko imetnik obveznic te
zamenja za redne imenske, prosto prenosljive delnice oznake v razmerju: 1 zamenljiva obveznica z nominalnim zneskom 2,78
EUR za 2 novi redni imenski kosovni delnici
SING. Izjava o uresničitvi pravice do zamenjave, vsebovane v obveznici, ima pravni
učinek samo, če imetnik hkrati z izjavo o
zamenjavi in najkasneje do izteka roka za
uresničitev pravice do zamenjave, t.j. do
preteka 90 dni po vpisu znižanja kapitala v
sodni register, družbi izroči obveznice, ki so
predmet zamenjave. Z izročitvijo obveznice
družbi se šteje, da sta bili delnici vplačani.
Podrobnejši postopek zamenjave z vsebino izjave o zamenjavi določi upravni odbor.
Pravica do zamenjave je časovno omejena
do vključno 90. dne po vpisu znižanja kapitala v sodni register, tako da naslednji dan,
t.j. 91. dne po vpisu znižanja kapitala v sodni
register preneha. Izjava o uresničitvi pravice
do zamenjave, ki jo družba prejme po izteku
90. dne po vpisu znižanja kapitala v sodni
register, nima pravnega učinka.
– Natančen znesek glavnice obveznice
znaša 2,781950673545240 EUR. Zaokrožen nominalni znesek (glavnica) obveznice
je 2,78 EUR.
– Število izdanih obveznic: 1.229.712.
– Skupna nominalna vrednost izdaje je
enaka znesku znižanja osnovnega kapitala,
in sicer 3.420.998,13 EUR.
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Skupščina pooblašča upravni odbor, da
uskladi besedilo statuta glede višine osnovnega kapitala po znižanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča upravni odbor,
da skladno s tem sklepom določi natančnejše značilnosti zamenljivih obveznic ter
druge pogoje, pod katerimi se obveznice
izdajo oziroma zamenjajo za delnice družbe in da pripravita vse potrebno za njihovo
izdajo na podlagi tega pooblastila. Skupščina pooblašča upravni odbor, da zamenljive
obveznice pod pogoji iz tega sklepa izda v
nematerializirani obliki.
Delničarjem, ki bodo pravilno in pravočasno uresničili pravico do zamenjave zamenljivih obveznic, se izda ustrezno število
delnic tako, da se osnovni kapital družbe
(pogojno) poveča za največ 2.565.748,56
EUR z izdajo največ 1.844.568 novih rednih imenskih kosovnih delnic. Šteje se,
da je emisijski znesek ene nove delnice
1,39 EUR in da sta z izročitvijo zamenljive
obveznice družbi, delnici vplačani. Namen
pogojnega povečanja osnovnega kapitala
je uresničitev pravice imetnikov zamenljivih obveznic do konverzije v delnice po
menjalnem razmerju. Nove delnice tvorijo
z že izdanimi delnicami z oznako SING isti
razred. Prednostna pravica delničarjev, ki
ne bodo zamenjali zamenljivih obveznic,
je izključena.
Povečanje kapitala po tej točki se lahko
izvede hkrati s povečanjem iz odobrenega
kapitala, oboje do višine, potrebne zaradi
uresničitve pravice do konverzije.
Skupščina pooblašča upravni odbor, da
po izvedenem povečanju osnovnega kapitala zaradi uresničitve pravice do zamenjave zamenljivih obveznic uskladi besedilo statuta glede končne višine osnovnega
kapitala in končnega števila delnic ter da
opravi vse potrebno za uvrstitev novih delnic na organiziran trg.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so tri delovne dni pred dnem
skupščine vpisani v delniško knjigo družbe
pri KDD d.d. Ljubljana. Delničar, ki ima
pravico do udeležbe na skupščini, se lahko
udeleži skupščine in uresničuje glasovalno
pravico, če najkasneje tri dni pred dnem
skupščine prijavi svojo udeležbo na skupščini družbi.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za
uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničar mora svojo identiteto izkazati
z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz
registra pravnih oseb.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
poslovnih prostorih družbe, Dunajska cesta
270, Ljubljana, najmanj 1 uro pred začetkom skupščine. Zaradi potreb identifikacije
upravičencev do udeležbe in glasovanja
lahko uresničuje svoje glasovalne pravice
le tisti delničar, ki se skupščine udeleži
pravočasno.
Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov,
poročilom uprave o razlogih za izključitev
prednostne pravice, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine in sicer vsak delavnik od
10. do 13. ure.
Sivent, d.d.
upravni odbor družbe
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Ob-32501/07
Na podlagi 19. člena Statuta KD življenje
d.d. sklicuje uprava družbe
5. zasedanje skupščine
družbe KD življenje, zavarovalnice, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 31. 12. 2007, ob
13. uri, v prostorih družbe v poslovni stavbi
na Celovški cesti 206 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi
skupščine delničarjev KD Življenja d.d.
2. Izključitev manjšinskih delničarjev.
Predlog sklepa:
1) Družba KD Holding, finančna družba,
d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206, matična številka 1585126 (v nadaljevanju: glavni
delničar) je imetnica 1.035.643 navadnih
imenskih kosovnih delnic izdajateljice družbe KD Življenje, zavarovalnica, d.d., matična
številka 1964780 (v nadaljevanju: KD Življenje d.d.), ki predstavljajo 91,169930-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe KD
Življenje d.d.
2) Vse delnice družbe KD Življenje d.d.,
katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu
denarne odpravnine, kot je opredeljena v 4.
točki tega sklepa, manjšinskim delničarjem
– upravičencem iz 5. točke tega sklepa.
3) Z vpisom sklepa o prenosu delnic v
sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
Skupščina pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa
o prenosu delnic na glavnega delničarja v
sodni register, KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana poda nalog in
sklene pogodbo za prenos delnic družbe KD
Življenje d.d. z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.
4) Glavni delničar je dolžan upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku
40,12 EUR za vsako delnico družbe KD
Življenje d.d. Glavni delničar bo upravičencem, za katere bo imel popolne in pravilne
podatke za izplačilo, denarno odpravnino
izplačal v roku 15 dni po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni
register.
5) Do denarne odpravnine za prenos so
upravičeni:
a) če v primeru, ko so delnice v lasti
manjšinskega delničarja predmet pravice
tretjega ali drugega pravnega dejstva in iz
vsebine pravice tretjega oziroma drugega
pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano
na presečni dan za izbris te pravice oziroma
drugega pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena ZNVP-UPB1;
b) v drugih primerih: manjšinski delničarji, ki so vpisani v centralnem registru kot
imetniki delnic na presečni dan za prenos iz
prvega odstavka 81.b člena ZNVP-UPB1.
KD Holding, finančna družba, d.d., Ljubljana je na podlagi določb 296. in 384. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) naslovil na upravo družbe
KD Življenje zavarovalnica, d.d., Celovška
cesta 206, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
družba) zahtevo za sklic skupščino delničarjev družbe, na kateri bodo delničarji odločali o prenosu delnic manjšinskih delničarjev

družbe na glavnega delničarja KD Holding
d.d. za plačilo odpravnine.
Na podlagi 296. člena ZGD-1, lahko delničar, katerega delež v osnovnem kapitalu
družbe znaša vsaj 5%, zahteva sklic skupščine družbe. Sklic skupščine delničar zahteva pisno, če navede namen in razloge za
sklic. Sklic se pošlje poslovodstvu družbe.
Skupščina mora zasedati najkasneje v dveh
mesecih po tem predlogu.
KD Holding d.d. je imetnik delnic družbe,
ki predstavljajo 91,169930% osnovnega kapitala družbe, kar mu daje status glavnega
delničarja družbe. Na podlagi 384. člena
ZGD-1 lahko skupščina družbe na predlog
glavnega delničarja sprejme sklep o prenosu delnic preostalih delničarjev (manjšinskih
delničarjev) na glavnega delničarja za plačilo primerne odpravnine.
KD Holding d.d. kot glavni delničar je
zato zahteval od uprave družbe, da skliče
skupščino delničarjev, ki bo odločala o sprejemu predloga sklepa glavnega delničarja v
besedilu, kot je podano zgoraj.
KD Holding d.d. je predložil tudi naslednje dokumente, potrebne za sklic in izvedbo skupščine, ki bo odločala o izključitvi
manjšinskih delničarjev:
– izjavo banke iz drugega odstavka 385.
člena ZGD-1,
– pisno poročilo glavnega delničarja iz
drugega odstavka 386. člena ZGD-1,
– revizorjevo poročilo iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1.
Predlogi za sprejemanje sklepov z utemeljitvami in naslednji dokumenti:
– izjava banke iz drugega odstavka 385.
člena ZGD-1,
– pisno poročilo glavnega delničarja iz
drugega odstavka 386. člena ZGD-1,
– revizorjevo poročilo iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1,
– letni poročili družbe za leto 2005 in
2006
so objavljeni na spletni strani družbe
(http://www.kd-zivljenje.si) in so dostopni
vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Celovška cesta 206, v
tajništvu uprave, vsak delovni dan od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine med 8.30 in 9.30.
Delničarji lahko sporočijo svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda v sedmih dneh od
objave sklica skupščine. Predlogi morajo biti
pisni, razumno utemeljeni in naslovljeni na
upravo družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so najmanj pet dni pred zasedanjem
skupščine evidentirani v delniški knjigi. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi
zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi tako, da
družba prejme prijavo najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine. Kolikor se zasedanja skupščine udeleži pooblaščenec, mora
predložiti družbi pooblastilo v pisni obliki,
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo se hrani v družbi.
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarju en glas.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 15. uri na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.
KD Življenje, zavarovalnica, d.d.
uprava družbe
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Ob-32644/07
Na podlagi Statuta družbe Opalit Poslovne storitve d.d., Savlje 89, Ljubljana in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah, uprava družbe sklicuje
2. skupščino
delniške družbe Opalit, poslovne
storitve d.d., Savlje 89, 1000 Ljubljana,
ki bo dne 3. januarja 2008 ob 9. uri v
poslovnih prostori družbe Geostroj d.d., Dimičeva 16, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z imenovanjem delovnih teles.
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Predsednik skupščine je Jure Prebil.
Za preštevalca glasov se imenuje Borisa
Grobelnika in Jureta Prebila.
Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Preračun nominalnih zneskov delnic
in osnovnega kapitala v Eure, uvedba kosovnih delnic.
1. V skladu s 693. do 695. členom ZGD-1
se preračunajo nominalni zneski delnic in
osnovnega kapitala v Eure tako, da nominalni znesek delnice 1.000,00 SIT znaša
4,17 EUR, osnovni kapital družbe pa znaša
25.020,00 EUR.
2. Uvedejo se kosovne delnice, ki nadomestijo delnice z nominalnim zneskom 4,17
EUR, tako da delnica z nominalnim zneskom
4,17 EUR postane 1 kosovna delnica.
3. Upravo se pooblasti, da obstoječe delnice, ki so nominirane v nominalni vrednosti
vsaka po 1.000,00 SIT zamenja z novimi, ki
so nominirane kot kosovne delnice.
3. Sprejem sprememb Statuta delniške
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe Statuta v skladu sprejetim sklepom pod točko 2.
4. Seznanitev s letnim poročilom družbe
Opalit d.d. za leto 2006 in s Konsolidiranim
revidiranim letnim poročilom družbe Opalit
d.d. za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani s Letnim poročilom družbe Opalit d.d.
za leto 2006 in s Konsolidiranim revidiranim
letnim poročilom družbe Opalit d.d. za leto
2006.
5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svet.
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Upravi se ne podeli razrešnice za poslovno leto 2006.
Nadzornemu svetu, razen Ireni Petrič, se
podeli razrešnico za poslovno leto 2006.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2007 skupščina imenuje družbo Renoma, družba za
revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica
25, 1000 Ljubljana.
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7. Razno
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki se
kot taki izkažejo s predložitvijo delnic upravi
družbe.
Udeleženci se ob prihodu prijavijo v sejni sobi, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
udeležbo in prejem glasovnic.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
družbi Geostroj d.d., Dimičeva 16, Ljubljana, na osnovi telefonske prijave pri upravi
družbe in sicer vsak delavnik od 10. do 12.
ure, od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino prisotnega zastopanega
kapitala.
Opalit d.d.
uprava

Izpodbojne tožbe
Ob-32124/07
Na podlagi drugega odstavka 397. člena
ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/06 in 60/06) uprava
družbe Kopitarna Sevnica d.d., Prvomajska
ulica 8, Sevnica, objavlja, da je bila zoper
skupščinske sklepe:
1. »Za predsednika skupščine se izvoli
Igor Pirc, za preštevalce glasov se izvolita:
Jurkica Redenšek in Gregor Zakrajšek. Na
skupščini bo prisoten notar Alojz Vidic.«
2. »Bilančni
dobiček
v
višini
15.550.604,81 SIT ostane nerazporejen.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za delo v letu 2006.«
3a) »Osnovni kapital družbe, ki znaša
289.320.000 SIT in je razdeljen na 289.320
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, se zaradi zahtev prehoda na evro na podlagi 693. člena ZGD-1,
preračuna po tečaju zamenjave, in sicer
239,6400 SIT za 1 EUR, tako da nominalni
znesek delnice zaokrožen na dve decimalki
znaša 4,17 EUR, osnovni kapital družbe pa
znaša 1.206.464,40 EUR. Razlika v znesku
846,56 EUR, ki izhaja iz preračunavanja, se
prerazporedi v kapitalske rezerve. Osnovni
kapital se hkrati razdeli na 289.320 navadnih imenskih kosovnih delnic.«
4. »Predsedniku in članom nadzornega
sveta se za udeležbo na sejah nadzornega
sveta določi sejnina, in sicer za predsednika
po 170 EUR neto za vsako sejo, za člane pa
po 120 EUR neto za vsako sejo.«
5. »Za revizijski pregled za leto 2007 se
imenuje revizijska družba Epis d.o.o., Glavni trg 5, 3000 Celje.«; ki so bili sprejeti na
11. redni seji skupščine dne 18. 7. 2007, v
zakonskem roku vložena izpodbojna tožba.
Vlagatelj izpodbojne tožbe je Metalka trgovina d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana.
Kopitarna Sevnica d.d.
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Zavarovanja terjatev
SV 1993/2007
Ob-32495/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1993/2007 z dne
26. 11. 2007, je bila nepremičnina, podstrešje stanovanjskega bloka v Mariboru, Dvorakova 6 in 8, v skupni izmeri 293,93 m2, pri
podvložku 2022/18, katastrska občina Tabor, katere lastnik je zastavitelj Danijel Frangež, EMŠO 1508976500242, stanujoč Maribor, Primorska ulica 001, do 1443/10000,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
10. 6. 2003, pogodba pa je bila sklenjena
s prodajalci Dorman Zoranom, Gomilšek
Darinko, Imeri Nijazi, Korman Antonijo,
Kravos Grogrojem, Kravos Alenko, Martić
Borislavom, Martić Nežko, Milosavljević Milovanom, Momčilović Nenadom, Momčilović
Predragom, Muršec Robertom, Klemen Pirošem, Razdevšek Leonido, Vlajčić Ivanom,
Vlajčić Lore, Škrjanec Branko, Fajdigo Petrom in Republiko Slovenijo, Ministrstvom za
obrambo, zastavljena v korist upnice Raiffeisen banke d.d., Slovenska ulica 17, 2000
Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
81.760,00 CHF s pripadki, kar v protivrednosti EURA po tečajnici banke Slovenije - referenčnem tečaju ECB za CHF na dan 23. 11.
2007 znaša 50.000,00 EUR s pripadki.
SV 1546/07
Ob-32496/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opr. št. SV 1546/07 z dne 22. 11.
2007, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje številka 1, v pritličju v skupni izmeri
66,94 m2, z atrijem v izmeri 29,15 m2 in kletnim prostorom številka 1, v izmeri 2,41 m2,
kar vse se nahaja v stavbi na naslovu Stantetova ulica 8, 2000 Maribor, zgrajeni na
parceli številka 929/4, katastrska občina
Spodnje Radvanje, last dolžnice – zastaviteljice Lidije Gregorc, rojene 22. 6. 1963,
stanujoče Stantetova ulica 8, 2000 Maribor
in dolžnika – zastavitelja Davorina Tomaića,
rojenega 6. 12. 1965, stanujočega Stantetova ulica 8, 2000 Maribor, vsakega do 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 6. 6.
2002, zastavljena v korist upnice Banke Koper d.d., s sedežem 6000 Koper, Pristaniška
14, matična številka 5092221, za zavarovanje denarne terjatve navedene upnice do
dolžnice – zastaviteljice Lidije Gregorc, v
višini 50.000,00 EUR s pripadki in z zapadlostjo najkasneje do vključno 30. 11. 2027
oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica
upnice in za zavarovanje denarne terjatve
navedenega upnice do dolžnika – zastavitelja Davorina Tomaića v višini 50.000,00 EUR
s pripadki in z zapadlostjo najkasneje do
vključno 30. 11. 2027 oziroma z zapadlostjo
na dan odpoklica upnice.
SV 984/07
Ob-32497/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz
Maribora, opr. št. SV 984/07 z dne 23. 11.
2007, je nepremičnina, trisobno stanovanje
št. 10, v izmeri 80,34 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju večstanovanjske stavbe v Ma-

riboru, Mladinska ulica 2, stoječe na parc.
št. 886, k.o. Maribor-Grad, katere lastnika
vsak do 1/2 sta Shaban in Time Murselaj,
oba stanujoča Mladinska ulica 2, Maribor,
na podlagi prodajne pogodbe št. 150/94 z
dne 1. 7. 1994 in aneksa k prodajni pogodbi
št. 150/94 z dne 8. 12. 1998, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, eGen,
Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, en. id. št. 1870777, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnikov Shabana in
Time Murselaj, oba stanujoča Mladinska
ulica 2, Maribor, v višini 40.000,00 EUR s
pripadki.
SV 400/2007
Ob-32498/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ksenije Košar
Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 400/2007
z dne 23. 11. 2007, je stanovanje številka 7, v izmeri 74,03 m2, ki se nahaja v III.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Partizanska 063, 2000 Maribor, ki stoji na
parceli številka 519 katastrska občina Maribor-Grad, katerega lastnica je zastavna dolžnica Marija Fras, EMŠO 2601935505349,
stanujoča Partizanska 063, 2000 Maribor,
do celote, na podlagi originalne overjene
prodajne pogodbe številka 4002/93 z dne
1. 10. 1993, sklenjene med Občino Maribor
kot prodajalko in Marijo Fras kot kupovalko,
zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Ulica
Vita Kraigherja 004, 2000 Maribor, matična
številka 5860580, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 15.000,00 EUR s
pripadki.
SV 1597/07
Ob-32499/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1597/07 z dne 23. 11.
2007, je stanovanje številka 9, v skupni izmeri 75,90 m2, v prvem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Trg Prešernove
brigade 8, Kranj, z identifikacijsko številko
stavbe 474, stoječe na parc. št. 205/3 in
205/6 k.o. Klanec, last zastaviteljev Zorana
Bakića in Jasne Bakić, oba Trg Prešernove
brigade 8, Kranj, vsakega do ene polovice,
na temelju prodajne pogodbe s pridržkom
lastninske pravice, sklenjene s prodajalcem Orion LTD, d.o.o., Ljubljana, Prušnikova 106/1, v notarskem zapisu opr. št.
SV 461/98 notarja Bojana Podgorška z dne
23. 4. 1998 in potrdila o prejemu kupnine z
dne 25. 2. 2003, zastavljeno v korist upnice NLB Banke Zasavje d.d., Trg revolucije
25c, Trbovlje, matična številka 5026091, za
zavarovanje njene denarne terjatve v višini
90.000,00 EUR, z obrestno mero 6-mesečni
Euribor + 2,35% letno ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 1. 12. 2022.
SV 827/07
Ob-32500/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 827/07 z dne 23. 11. 2007,
je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah,
Cesta v Rovte 12, stoječe na parc. št. 32,35
in 248/43 k.o. Javorniški Rovt, v skupni iz-

meri 58,16 m2, last zastavitelja Emira Dizdarevića, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 31. 10. 2007, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., matična številka
5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska
cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 79.000,00 EUR s pripadki.
SV 596/07
Ob-32518/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Pavlina iz
Krškega, Ckž št. 9, opr. št. SV - 596/07 z
dne 27. 11. 2007, je bilo stanovanje št. 2, v
prvi etaži skupaj z drvarnico v skupni izmeri
70,27 m2, ki se kot posamezni deli nahajajo
v stanovanjski stavbi na Blanci 26, stoječi
na parc. št. 102.S k.o. Blanca, Okrajnega
sodišča v Sevnici, last zastaviteljev Drstvenšek Romana, EMŠO 2208971500392 in
Drstvenšek Nade, EMŠO 1507975505449,
oba stanujoča Blanca 26, p. 8283 Blanca,
vsakega do 1/2, na podlagi kupne pogodbe
z dne 9. 10. 1998, zastavljeno v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., sedež
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarnih
terjatev, in sicer:
– v višini 150.000,00 CHF glavnice, s
spremenljivo pogodbeno obrestno mero
v višini 6-mesečnega Liborja ki znaša
2,85500% na letni ravni in fiksnega pribitka
v višini 2,00 odstotne točke na letni ravni,
ev. zamudnimi obrestmi ter ostalimi stroški
in pripadki, z dobo vračanja 180 mesecev,
od katerih prvi obrok zapade v plačilo 8. 1.
2008, zadnji pa 8. 12. 2022;
– in v višini 62.927,00 CHF glavnice, s
spremenljivo pogodbeno obrestno mero
v višini 6-mesečnega Liborja, ki znaša
2,85500% na letni ravni in fiksnega pribitka
v višini 2,25 odstotne točke na letni ravni,
ev. zamudnimi obrestmi ter ostalimi stroški
in pripadki, z dobo vračanja 180 mesecev,
od katerih prvi obrok zapade v plačilo 8. 1.
2008, zadnji pa 8. 12. 2022.
SV 19/07
Ob-32519/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Darje Jarnovič iz
Laškega, opr. št. SV-19/07 z dne 27. 11.
2007, so poslovni prostori v pritličju (celoten prostor desno od skupnega hodnika
št. 33) v skupni izmeri 121,86 m2 in prvem
nadstropju v skupni izmeri 298,95 m2, ki se
nahajajo v poslovnem objektu Jadran, na
naslovu Trg 1, Radeče, stoječi na parceli
1/2, vpisani v vlož. št. 384 k.o. Radeče,
last zastavitelja Čulk Zorana, do celote, in
sicer na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 29. 10. 2002, zastavljeni v korist upnice
NLB Banke Zasavje d.d., s sedežem Trg
revolucije 25c, Trbovlje, matična številka
5026091, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 10.000,00 EUR s p.p. in končno zapadlostjo 30. 11. 2010.
SV 851/07
Ob-32645/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 851/07 z dne 27. 11.
2007, je stanovanje št. 9, ki se nahaja v 2.
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nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 2 A, stoječe na
parc. št. 290/2 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
68,01 m2, last zastaviteljev Leopolda Anzlja
in Katarine Anzelj, Cesta maršala Tita 2 A,
Jesenice – vsakega do 1/2, na podlagi pogodbe št. ISP 309/93-O o prodaji stanovanja
z dne 12. 5. 1993, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 86.600,00 CHF s pripadki.
SV 3199/2007
Ob-32646/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-3199/2007 z dne
27. 11. 2007, je bila nepremičnina z ident. št.
1730-1475-113 – stanovanje št. 14, v izmeri
90,86 m2, v objektu na naslovu Archinetova
ulica 3, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1520/2,
k.o. Moste, last zastaviteljice Žive Kos Kecojević, Ljubljana, Archinetova ulica 13, EMŠO
3105979505040, na podlagi darilne pogodbe z dne 16. 11. 2007, sklenjene z darovalko Branko Ribičič, Archinetova ulica 3, Ljubljana, EMŠO 0909955506160, zastavljeno
v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
1000 Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št.
5026237, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 135.000,00 CHF, s pripadki.
SV 1732/2007
Ob-32647/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1732/2007 z dne 27. 11.
2007, sta poslovna prostora št. 15 in 16, v
I. nad. objekta B, v izmeri 122,37 m², na naslovu Ul. heroja Šaranoviča 27–29, Maribor,
s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, na
parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20 k.o. Melje,
last družbe Avtoprevoz Gramet-Trade d.o.o.,
s sedežem Maribor, Tržaška c. 61, na temelju prodajne pogodbe št. 478-157/2007-3 z
dne 15. 5. 2007, z aneksom št. 1 in z.k.
dovolilom št. 478-157/2007-10 z dne 29. 8.
2007, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve do najvišjega zneska 85.000,00 EUR.
SV 377/07
Ob-32648/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,
opr. št. SV 377/07 z dne 27. 11. 2007, je enosobno stanovanje št. 12, v prvem nadstropju, v skupni izmeri 34,90 m2, ki se nahaja v
večstanovanjski stavbi Pristavška cesta 14,
Tržič, stoječi na parc. št. 515/1, k.o. Križe,

Št.

last Džonija Etemaja, Pristavška cesta 14,
4290 Tržič, na podlagi prodajne pogodbe št.
4780-78/2007-35 z dne 26. 11. 2007, sklenjene s prodajalko Občino Tržič, Trg svobode 18, Tržič, zastavljeno v korist UniCredit
Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000,
Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve višini 37.800,00 CHF, z
obrestno mero 12 mesečni Libor + obrestna
marža v višini 1,55% letno, efektivno obrestno mero za najeti kredit 4,63% letno, z
rokom vračila skupaj z obrestmi v 180-mesečnih anuitetah, od katerih zadnja anuiteta
zapade v plačilo dne 30. 11. 2022, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne
pogodbe s strani upnice v primerih, ki so
določeni v 19. točki pogodbe o dolgoročnem
deviznem kreditu v CHF in z vsemi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 856/07
Ob-32664/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 856/07 z dne 28. 11.
2007, je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja
v prvem nadstropju stanovanjske hiše na
Jesenicah, Cesta maršala Tita 79, stoječe
na parc. št. 526/3 k.o. Jesenice, v izmeri
63,32 m2, last zastavitelja Safeta Čataka,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 6.
2003, zastavljeno v korist upnice Posojilnice
- Bank Borovlje - Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 65.000,00 EUR s pripadki.
SV 2663/2006
Ob-32670/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-2663/2006 z dne 9. 10.
2006 in opr. št. SV- 3215/2007 z dne 28. 11.
2007, je bila nepremičnina – podstrešje v
izmeri 50,22 m2, v večstanovanjski hiši na
naslovu Hradeckega cesta 46, Ljubljana,
stoječi na parc. št. 118/206, vl. št. 69, k.o.
Golovec, last zastaviteljice Valerije Kutnjak,
Ljubljana, Hradeckega cesta 46, EMŠO
1603976505093, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 26. 10. 2005, z zemljiško
knjižnim dovolilom z dne 13. 12. 2005 in z
aneksom z dne 22. 11. 2007, vse sklenjeno s prodajalcem Sašom Potiskom, Hradeckega cesta 46, Ljubljana, zastavljena v
korist upnice Raiffeisen banke d.d., 2000
Maribor, Slovenska ulica 17, matična št.
5706491, za zavarovanje denarne terjatve
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v višini 81.387,99 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije,
s pripadki.
SV 1046/07
Ob-32671/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek
iz Murske Sobote, opr. št. SV 1046/07 z
dne 28.11.2007, je bilo stanovanje s številko 6, s skupno površino 91,42 m², ki se
nahaja na naslovu Lendavska ulica 31,
Murska Sobota, v stavbi št. 3567, stoječi
na parceli številka 260/2 katastrska občina
Murska Sobota, ki so ga zastavni dolžniki Vučina Zora, stanujoča Murska Sobota,
Lendavska ulica 31, 9000 Murska Sobota,
EMŠO 3103956506241, Tkalec Vučina Jelka, stanujoča Ptuj, Ulica 5. prekomorske
16, 2250 Ptuj, EMŠO 0212961505191, Fišer Miha, stanujoč Murska Sobota, Ulica
Staneta Rozmana 12, 9000 Murska Sobota, EMŠO 1704979500409, Fišer Marko, stanujoč Murska Sobota, Ulica Staneta
Rozmana 12, 9000 Murska Sobota, EMŠO
1810985500288 in Fišer Ljubomir, stanujoč Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 12, 9000 Murska Sobota, EMŠO
0309947500407, pridobili po vknjižbenem
dovoljenju z dne 9. 11. 2007, sklenjenim
med zastavni dolžniki in Elektro Maribor
d.d., zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
26.770,00 EUR s pripadki.
SV 385/07
Ob-32780/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 385/07 z dne 28. 11.
2007, je bilo štirisobno stanovanje št. 26, v
drugem nadstropju v skupni izmeri 96,90 m2,
ki se nahaja v stanovanjski stavbi Nazorjeva
ulica 4, Kranj, stoječi na parc. št. 913/11, k.o.
Kranj, last Mira Perka Raduloviča do 3/5 in
Mojce Šolar Perko do 2/5, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 11. 2007, sklenjene s prodajalcem Miroslavom Zalokarjem,
Nazorjeva ulica 4, Kranj, zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem v
Ljubljani, Dunajska cesta 117, MŠ 1319175,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
123.045,00 CHF, v eurski protivrednosti po
referenčnem tečaju ECB na dan plačila obveznosti, s pogodbeno obrestno mero 6-mesečni CHF Libor+1,45%-letno, z zapadlostjo
zadnje anuitete 30. 11. 2022, z odpoklicem
terjatve s strani upnice ter z ostalimi pp.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 25/2007
Os-32128/07
Poravnalni senat tega sodišča objavlja
na podlagi 28. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št.
67/93, 39/97 in 52/99) oklic.
Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Jonathan Yachting d.o.o., Cesta
solinarjev 4, Portorož, se razpiše na dan
16. 1. 2008, ob 9. uri, v razpravni dvorani
naslovnega sodišča št. 132/1.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 11. 2007
St 9/91
Os-32129/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 9/91-665 z dne 28. 12. 2006 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Iskra Kibernetika, podjetje inženiring p.o. Kranj
– v stečaju, Savska loka 4, Kranj.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 11. 2007
St 145/2007
Os-32130/07
To sodišče je s sklepom St 145/2007
dne 20. 11. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Križmanič Alanom s.p., Nusdorferjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, reg.
št. vpisa 26298002.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Matjaž Rogelj, Suhadole 62a, Komenda.
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 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 18. 2. 2008, ob 13. uri, v razpravni
dvorani št. IV, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 11. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2007
St 2/2007
Os-32132/07
To sodišče je s sklepom z dne 16. 11.
2007 pod opr. št. St 2/2007 začelo postopek
prisilne poravnave v stečaju nad dolžnikom
Kavarna z gostinskim vrtom »Casablanca« Anton Jeretina s.p., Ljubljana, Mestni

trg 17, matična številka 1697536, davčna
številka 33855196.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Prijava mora vsebovati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(16. 11. 2007).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka
Vse prijave terjatev, ki so bile prijavljene v prejšnjem postopku, veljajo tudi v tem
postopku.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Narok, razpisan za preizkus terjatev v
stečaju, razpisan za dne 10. 12. 2007, ob
13.10, v razpravni dvorani št. I/1 tega sodišča se prekliče.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena dosedanja stečajnega upraviteljica
Majda Šantl.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. V 5 članski upniški odbor se imenujejo:
– Jeretina Roman, Golarjeva pot 15, Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava RS, Davčni urad Ljubljana,
– Jamar Martin, Rožna dolina cesta I/5,
Ljubljana,
– Feri Duška, Luize Pesjakove 15, Ljubljana,
– Škrgić Esnad, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča16. 11. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2007
St 266/2005
Os-32133/07
To sodišče je s sklepom St 266/2005 dne
16. 11. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Tibora d.o.o., Špruha 13,
Trzin, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2007
St 285/2005
Os-32134/07
To sodišče je s sklepom St 285/2005 dne
16. 11. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Penčur Janez s.p., Goričane 80, Medvode.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2007
St 211/2004
Os-32135/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Emeršič Franc s.p. – v stečaju, Ul.
Nade Kovačič 24, Miklavž na Dravskem
polju, šifra dejavnosti 31.02, matična št.
5184999, davčna številka 41892143, se v
skladu s 169. členom ZPPSL zaključi, saj
so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz registra samostojnih
podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 2007
St 84/2007
Os-32136/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Paulina – trgovina na drobno, Bisljimi Erđan s.p., V klancu 4 – v stečaju,
Mariboru, se v skladu s 99/II členom ZPPSL
zaključi saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavit tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 2007
St 63/2007
Os-32137/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 63/2007
z dne 20. 11. 2007, začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Deta dekoraterstvo – tapetništvo trgovanje na drobno
in debelo v tranzitu ter gostinstvo, Franc
Klinc s.p., Dornavska cesta 5, Ptuj, matična številka 1415417000, šifra dejavnosti
63.110, davčna številka 10398597.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili, v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/2, Maribor.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
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– Nova KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor,
– Lesnina d.d., Cesta na Bokalce 40,
Ljubljana,
– Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
– radio Tednik Ptuj d.o.o., Raičeva ulica 6, Ptuj,
Ivan Trstenjak – kot predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 20. 11. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 20. 11. 2007
St 19/2006
Os-32138/07
To sodišče je dne 20. 11. 2007 s sklepom, opr. št. St 19/2006 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Vitomar
proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.,
Drbetinci 34 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 20. 11. 2007
St 35/2006
Os-32139/07
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Airtem klima naprave d.o.o.,
Langusova 19, Ptuj – v stečaju, razpisalo
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev za dne 15. 1. 2008, ob 9.30, soba
26/II.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v sobi 20/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 19. 11. 2007
St 13/95
Os-32287/07
Stečajni postopek nad dolžnikom Lesno
podjetje Oprema d.o.o. – v stečaju, Cona
mestne industrije b. št., Izola, ki jo zastopa stečajni upravitelj mag. Miroslav Benedejčič iz Kopra, se zaključi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 11. 2007
St 61/2006
Os-32288/07
Stečajni postopek nad dolžnikom Arix
d.o.o., Jamska cesta 32, Postojna, matična številka 5924731000, šifra dejavnosti
11002, se začne in se takoj zaključi.
Občini Postojna se brez prevzema obveznosti izroči premoženje dolžnika, in sicer
avto BMW, letnik 1996, kom. oznake 528/I,
z reg. oznako PO P2-349.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 11. 2007
St 56/2007
Os-32289/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 56/2007 z dne 22. 11. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Nedog Ivan
s.p. – Slikopleskarstvo in zaključna
gradbena dela, Kicar 77, matična številka
5388118000, šifra dejavnosti 45.442, davčna številka 4968650.
Odslej firma glasi: Nedog Ivan s.p. – Slikopleskarstvo in zaključna gradbena dela,
Kicar 77 – v stečaju.
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Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 12. 2.
2008, ob 8.30, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 11. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 22. 11. 2007

Izvršbe
In 2005/111
Os-31068/07
V izvršilni zadevi je izvršitelj Franc Pušenjak dne 6. 1. 2006 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
poslovnega prostora v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Lendavska
39E, Murska Sobota.
Glede na novo ugotovljena dejstva s
strani sodnega izvedenca in cenilca, je bil
dne 18. 5. 2007 opravljen dodatni rubež
omenjene nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi. V skladu z ugotovitvami se v
zapisniku o rubežu nepremičnine v izvršilni
zadevi In 2005/11 z dne 6. 1. 2006, opis nepremičnine spremeni tako, da je pravilno:
poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta na naslovu Lendavska
39E, Murska Sobota, stoječega na parc.
št. 270/4 k.o. Murska Sobota, ki obsega
v pritličju 154,16 m2 in zajema tri sobe za
goste, točilnico, pisarno, 6 hodnikov, kuhinjo, shrambo, 3 predprostore, WC osebja,
ženski WC, moški WC, prostor pisoarjev in
vetrolov ter v kleti 52,99 m2 in zajema prostore skladišč - shramb ter stopnišč, skupaj
torej 207,15 m2.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 11. 2007
In 194/2006
Os-30186/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 194/2006 z dne
15. 6. 2006, je bila v izvršilni zadevi upnika Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj, zoper dolžnika: Gašparin
Rado, Kvedrova ul. 2, Ptuj, zaradi izterjave
496,30 EUR (118.934 SIT) s pp, po izvršitelju Aljošu Valentu zarubljena nepremičnina,
stanovanje, ki ni vpisano v etažni lastnini, v
drugem nadstropju večstanovanjske hiše na
naslovu Kvedrova ul. 2, Ptuj, ki je vpisana
pod. vl. št. 441, k.o. Ptuj, parc. št. 541/1.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 29. 10. 2007
Z 15/2005
Os-28200/07
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici, opr. št.
Z 05/00015 z dne 25. 5. 2005, je bila na
stanovanju št. 15, v IV. nadstropju večstanovanjske hiše v Slovenski Bistrici, na naslovu
Tomšičeva ulica 1/a, Slovenska Bistrica, v
skupni izmeri 58,50 m2, katerega solastnica
do 1/2 je dolžnica na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 179/93-GH z dne 14. 10. 1993,
sklenjene z Impolom Stanovanja d.o.o., Slovenska Bistrica, kot prodajalcem in dolžnico
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ter Vladom Bedenikom, kot kupcem, ustanovljena zastavna pravica v korist upnice
Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, zaradi zavarovanja denarne terjatve 415.261,01 SIT
(sedaj 1.732,85 EUR) s pripadki.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 5. 10. 2007
In 04/00221
Os-30930/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 4. 11. 2004, opr. št.
In 2004/00221, je bila v korist upnice Poštne
banke Slovenije d.d., Vita Kraigherja 5, Maribor, proti dolžnikoma Mastnak - Čulk Cvetki in Čulk Andreju, oba stanujoča Parižlje
7/a, Braslovče, dne 15. 10. 2007 opravljena
zaznamba rubeža dolžnikoma vsakemu do
polovice solastne nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, v naravi predstavlja
dvosobno stanovanje v izmeri 41,77 m2, na
naslovu Grassellijeva 4, Ljubljana, v pritličju,
v stanovanjski hiši, stoječi na parc. št.1192 v
vl. št. 1673 k.o. Bežigrad, ki je v solasti dolžnikov na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 11. 10. 2000.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 25. 10. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1012/2006
Os-16390/07
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Nosan Martine, Bukovica 9, ki jo zastopa poobl. odvetnica Tanko Olga iz Ribnice, zaradi izbrisa
starih hipotek, vpisanih pri nepremičninah
vl. št. 315, k.o. Dane, dne 12. 2. 2007 začelo postopek izbrisa starih hipotek, vpisanih
pri 1/2 nepremičnin vl. št. 315, k.o. Dane, ki
je sedaj last Nosan Aleša, roj. 2. 8. 1977 in
Nosan Uroša, roj. 22. 7. 1981, oba Bukovica
9, vsakega do 1/2 oziroma 1/4 celega vložka in je bila do smrti dne 14. 12. 2000, last
hipotekarnega dolžnika Nosan Jožeta, roj.
9. 11. 1955, stanujočega v Bukovici 9, ki sta
vknjiženi v korist hipotekarnega upnika Riko
Ribnica, na podlagi posojilne pogodbe z dne
16. 8. 1977, pod opr. št. Dn 1007/77 dne
17. 8. 1977 ter na podlagi posojilne pogodbe
z dne 22. 11. 1977, pod opr. št. Dn 1434/77,
dne 25. 11. 1977.
Sodišče s tem oklicem poziva hipotekarnega upnika, da v primeru, če izbrisu
stare hipoteke, ki je predmet tega zemljiško
knjižnega postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave oklica vloži ugovor proti
izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 26. 4. 2007
Dn 1807/2005
Os-31004/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Komunale Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1,
Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 11. 4. 2003, sklenjene med
prodajalcem Viktorjem Jagodicem, Polica 1,
4202 Naklo in kupovalko Komunalo Kranj,
javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova
1, Kranj, za parc. št. 111/2, pri vl. št. 162,
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k.o. Vojvodin Boršt I. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Komunale Kranj,
javnega podjetja d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, mat. št. 5067731.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 11. 4. 2003 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 11. 2007
Dn 607/2007
Os-31005/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Michaela Bergerja, Brunnerstrasse 26/1,
73430 Aalen, Nemčija, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 12. 12. 1969,
sklenjene med kupovalko Francko Berger,
Koroška cesta 6, Tržič in prodajalcem SGP
Projekt Kranj za enosobno stanovanje v 5.
etaži večstanovanjske hiše na naslovu Kovorska cesta 7, Tržič, v izmeri 47,22 m2,
ident. št. 47.E, podvložek št. 1091/47, k.o.
Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist Michaela Bergerja, EMŠO
1112942501109, Brunnerstrasse 26/1,
73430 Aalen, Nemčija.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 12. 12. 1969 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 11. 2007
Dn 611/2007
Os-31006/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Adrie Tehnik d.o.o., Na Jasi 12, Ročevnica,
Tržič, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 30. 10.
1991, sklenjene med prodajalko Občino Tržič in kupovalko Zorko Jelenec, Freyerjeva
ulica 36/a, Ljubljana in dodatka k tej pogodbi z dne 30. 10. 1991, sklenjenega med
prodajalko Občino Tržič in kupovalko Zorko
Jelenec, Freyerjeva ulica 36/a, Ljubljana,
za enosobno stanovanje v 6. etaži večstanovanjske hiše na naslovu Kovorska cesta
11, Tržič, v izmeri 44,82 m2, ident. št. 51.E,
podvložek št. 1091/51, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
Adrie Tehnik d.o.o., Na Jasi 12, Ročevnica,
Tržič, mat. št. 5514215.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost popolnost podatkov o vsebini pogodbe
z dne 30. 10. 1991 in dodatka k tej pogodbi
z dne 30. 10. 1991.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 11. 2007
Dn 614/2007
Os-31007/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Jožeta Močnika, Kovorska 11, Tržič, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
19. 7. 1967, sklenjene med kupcem Jožetom Močnikom, Virje 7, Tržič in prodajalcem
SGP Projekt Kranj, za trisobno stanovanje
v 3. etaži večstanovanjske hiše na naslovu
Kovorska cesta 11, Tržič, v izmeri 76,35 m2,
ident. št. 16.E, podvložek št. 1091/16, k.o.
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Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist Jožeta Močnika, EMŠO
2802925500131, Kovorska 11, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsedbini
pogodbe z dne 19. 7. 1967 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 11. 2007
Dn 617/2007
Os-31008/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Sajovic Janje, Brdo 7, Podnart, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 1. 9.
1967, sklenjene med kupovalko Dorotejo
Meglič, Bistrica 116, Tržič in prodajalcem
SGP Projekt Kranj ter prodajne pogodbe z
dne 13. 1. 1995, sklenjene med prodajalko
Dorotejo Križnar, Pot na Bistriško planino
29, Tržič in kupovalko Janjo Sajovic, Brdo
7, Podnart, za trisobno stanovanje v 2. etaži
večstanovanjske hiše na naslovu Kovorska
cesta 11, Tržič, v izmeri 78,05 m2, ident.
št. 1.E, podvložek št. 1091/1, k.o. Bistrica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Janje Sajovic, EMŠO 0206965505536,
Brdo 7, Podnart.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 1. 9. 1967 in pogodbe z
dne 13. 1. 1995 oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 11. 2007
Dn 13252/2004
Os-86/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vujatović Božice, Lindwurm str. 66, München, ki jo zastopa Otium
d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
vpisano v podvl. št. 2060/67, k.o. Slape, dne
23. 10. 2006, pod opr. št. Dn 13252/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 20. 6. 1983, sklenjene med Šmitran
Dragotom kot prodajalcem in Vujatović Božico kot kupovalko, za nepremičnino vpisano
v podvl. št. 2060/97, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2007
Dn 18063/2005
Os-28989/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stanislava Žerovnika, Mlinska pot 19, Ljubljana
Črnuče, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za poslovni prostor N29, z identifikatorjem 70.E,
vpisanem v podvl. št. 1770/70, k.o. Črnuče,
dne 6. 9. 2007, pod opr. št. Dn 18063/2005,

izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 21. 4. 1995, št. 600/SI, sklenjene med Termika p.o., Ljubljana, Podjetje
za izolacijski inženiring, ki jo je zastopal
direktor Borivoj Terčelj, kot prodajalcem in
Žerovnik Stanislavom ter Žerovnik Karolino,
kot kupcema, za poslovni prostor z ident. št.
70.E, podvl. 1770/70, 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 16. 10. 2007
Dn 6960/2005
Os-29104/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Nikola Magovec, Bočka
1, Metlika, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na
nepremičnini, parc. št. 278/6, vpisano v vl.
št. 1057, k.o. Stožice in nepremičnine parc.
št. 347/5 ter 347/7, vl. št. 1090, k.o. Stožice,
dne 20. 9. 2007, pod opr. št. Dn 6960/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ugovora št. 2/82
z dne 8. 4. 1983, overjenega dne 10. 5.
1983, sklenjenega med družbo RO Sever,
OOUR Remont, Magnetna polja 6, Subotica, kot kupcem in Imos Ljubljana, Trg VII.
kongresa 1, kot prodajalcem, in sicer za nepremičnine parc. št. 278/6, poslovna stavba,
vl. št. 1057, k.o. Stožice, parc. št. 347/5 in
347/7, vl. št. 2090, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2007
Dn 14828/2005
Os-29107/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Koren Franca, Brodarjev trg 10, Ljubljana,
ki ga zastopa Otium, Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na
nepremičnini, stanovanju z identifikatorjem
46.E, vpisanem v podvložku št. 1485/46,
v k.o. Moste, dne 14. 9. 2007, pod opr.
št. Dn 14828/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 112/80 z
dne 8. 8. 1980, sklenjene med Staninvest
Ljubljana, TOZD inženiring Ljubljana, Kersnikova 6 in Sabolič Markom, roj. 1953 ter
Zdenko Sabolič (Mumlek) roj. 1954 (kot
kupovalca), za stanovanje št. 46, v V. nadstropju, v izmeri 67,78 m2, lokacija MS 4/5
Fužine, objekt A, na naslovu Brodarjev trg
10, 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 dru-
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korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2007
Dn 12726/2005
Os-29108/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lampret Primoža, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z identifikatorjem 55.E, vpisanem
v podvložku št. 1671/54, k.o. Moste, dne
21. 9. 2007, pod opr. št. Dn 12726/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 174/2001
z dne 23. 2. 2001, sklenjene med Gradis
Gradbenim podjetjem Ljubljana, d.d. in Andrejem Pipa, Ljubljana, za garažni boks,
sedaj z identifikatorjem 54.E, vl. 1671/54,
k.o. Moste,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 3.
2001, sklenjene med Andrejem Pipa in Primožem Lampretom, za garažni boks, sedaj z identifikatorjem 54.E, vl. 1671/54, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2007
Dn 9433/2006
Os-29265/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Andreja Kumarja, Gogalova ulica 8, Ljubljana, ki
ga zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
na nepremičnini, garaži z identifikatorjem
202.E, vpisano v podvl. št. 4812/49, k.o.
Zgornja Šiška, dne 14. 9. 2007, pod opr. št.
Dn 9433/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o nakupu garaže št.
G-1732 z dne 30. 3. 1976, sklenjene med
SGP Zidar Kočevje, Trg zbora odposlancev
56 in Fabinc dr. Ivanom, Ljubljana, Podutiška, za garažni boks št. 4, v približni izmeri
15,66 m2, ki leži v kleti na vzhodni strani
stanovanjskega objekta B 3-4, takrat na zemljišču, parceli št. 2219/2, vl. št. 1702, k.o.
Zgornja Šiška (sedaj nepremičnina z identifikatorjem 202.E, podvl. št. 4812/49, k.o.
Zgornja Šiška).
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 18. 10. 2007
Dn 32988/2004
Os-29268/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Malus
Marjana, Vrhnje 38-A, Kapele, ki ga zastopa
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Ataurus, Andrej Perdan, s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje z identifikacijsko
številko 00197/04 in shrambo z identifikacijsko številko 00197/005, vpisano v podvl.
št. 636/1, k.o. Poljansko predmestje, dne
18. 9. 2007, pod opr. št. Dn 32988/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 21. 8. 1991, sklenjene med GP
Univerzal, Glonarjeva 8, Ljubljana in Alešem
Zalarjem ter Mojco Zalar Kocjančič, oba Rožna 23, Ljubljana, za stanovanje št. 2, v 1.
nadstropju stavbe na Povšetovi 12, v k.o.
Poljansko predmestje, v izmeri 21,05 m2, s
pripadajočo shrambo št. 2/1.
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 18. 10. 2007
Dn 9774/2004
Os-29687/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žabjek Matjaža, Trpinčeva ulica 70, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1772-2640-013 in z ident.
št. 1772-2640-014, vpisani v vl. št. 1992/1,
k.o. Slape, dne 21. 9. 2007, pod opr. št.
Dn 9774/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 53 z dne 13. 10. 1993, sklenjene med
IBN JT Ljubljana, Slovenska c. 27–29 in
Jilek Jarom, Polje cesta VI/10, Ljubljana,
za stanovanje št. 8 v pritličju, Cesta VI/10,
Ljubljana Polje.
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 18. 10. 2007
Dn 23290/2003
Os-29688/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Zajec, Kuzmičeva 5, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
stanovanje z identifikatorjem 61.E in pomožni prostor z identifikatorjem 62.E oba vpisana v podvl. št. 639/36, k.o. Bežigrad, dne
18. 9. 2007, pod opr. št. Dn 23290/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe o nakupu in prodaji stanovanja z
dne 5. 4. 1969, sklenjene med prodajalcem
Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje
in predlagateljico, katere vsebina je prodaja in nakup trisobnega stanovanja št.
12, Pribinova 7, v 3. nadstropju, v izmeri
87,47 m2 (61.E) in shrambo št. 12, v kleti v
izmeri 5,37 m2 (62.E), vpisanega v podvl.
št. 659/36, k.o. Bežigrad.
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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 22. 10. 2007
Dn 19709/2004
Os-29691/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Raseme Karajković, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini, stanovanju z identifikatorjem 172.E, vpisanem v podvložku
št. 2039/172, k.o. Slape, dne 19. 9. 2007,
pod opr. št. Dn 19709/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
635/1-06/92 z dne 16. 4. 1992, sklenjene
med Železniškim gospodarstvom Ljubljana
(kot prodajalcem) in Stanisavljević Slađano
(kot kupovalko), za stanovanje št. 10, v 1.
nadstropju, v izmeri 56,13 m2, na naslovu
Rusjanov trg 2 v Ljubljani.
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 22. 10. 2007
Dn 24395/2004
Os-29693/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mitje in Helene Matoh, Obirska 7, Ljubljana, ki ju zastopa Otium
d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini,
stanovanju z identifikatorjem 3.E, vpisanem
v podvl. št. 4055/3, k.o. Zgornja Šiška, dne
14. 9. 2007, pod opr. št. Dn 24395/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 0110-PD-803/UBR z dne 7. 10.
1993, sklenjene med Litostroj Holdingom,
kot prodajalcem in Bizjak Srečkom, kot kupcem za trisobno stanovanje št. 3/1, Obirski
7 v Ljubljani, v skupni izmeri 73,52 m2, v
stanovanjskem bloku.
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 22. 10. 2007
Dn 11196/2004
Os-29698/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Kloboves Irene, Lamutova 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, na nepremičnini parc. št. 1685, vl. št.
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1414, k.o. Glince, dne 18. 9. 2007, pod opr.
št. Dn 11196/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o izročitvi nepremičnine z
dne 5. 8. 1991, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo Avtomontaža in Pirc Albertom
ter Udovič Vesno, za stanovanjsko hišo št.
106, tip B, v Ljubljani, soseska ŠS – ¾ na
Lamutovi 5, parc. št. 1685, k.o. Glince, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.
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 22. 10. 2007
Dn 9802/2007
Os-30009/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bernarde Ilekovič, Rusjanov trg 9, Ljubljana, ki
jo zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino z identifikatorjem 223.E, vpisano v podvl. št. 2021/223, k.o. Slape, dne
17. 9. 2007, pod opr. št. Dn 9802/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– soinvestitorske pogodbe št. 484/85 z
dne 20. 5. 1985, sklenjene med Zavodom
za izgradnjo Ljubljana, TOZD Inženiring,
Ljubljana, Kersnikova 10, kot pooblaščeni
izvajalec investitorskih del, ki ga zastopa
direktor TOZD Slavko Bajt, dipl. ing. arh (kot
prodajalec) in Metko Bajda, roj. 2. 4. 1959,
Koper, Kovačičeva 36a ter Mojmirjem Prelogom, roj. 20. 1. 1958, stanujočim Lepi pot
14 (kot kupcema), za stanovanje št. 63, 6.
nadstropje, tip 67, v izmeri 65,79 m2, lokacija Fužine v Ljubljani,
– 1. dodatka z dne 20. 5. 1986, sklenjenega med Zavodom za izgradnjo Ljubljana,
TOZD Inženiring Ljubljana, Kersnikova 10,
kot pooblaščeni izvajalec investitorskih del,
ki ga zastopa direktor TOZD Slavko Bajt,
dipl. ing. arh (kot prodajalec) in Metko Bajda, roj. 2. 4. 1959, Koper, Kovačičeva 36a
ter Mojmirjem Prelogom, roj. 20. 1. 1958,
stanujočim Lepi pot 14 (kot kupcema), za
stanovanje št. 63, 6. nadstropje, tip 67, v izmeri 65,79 m2, lokacija Fužine v Ljubljani.
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 18. 10. 2007
Dn 4566/2004
Os-30010/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Milene Bukovec, ki
jo zastopa Ataurus - Perdan Andrej s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 101.E, vpisanem v podvl. št. 4507/12,
k.o. Zgornja Šiška, dne 27. 9. 2007, pod opr.
št. Dn 4566/2004, izdalo sklep o začetku po-
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stopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 11. 1991,
sklenjene med Dekorativa d.o.o., Celovška
280, Ljubljana, ki jo zastopa v.d. Franc Kragelj in Bukovec Mileno, za stanovanje št.
11, v stanovanjski hiši na Ulici Martina Krpana 22 v Ljubljani, sedaj nepremičnina z
identifikatorjem 101.E, vpisana v podvl. št.
4507/12, 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 22. 10. 2007
Dn 16015/2004
Os-30011/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marentič Jožefa, Prištinska 18, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje z identifikatorjem 5.E in pomožni
prostor z identifikatorjem 6.E, oba v podvl.
št. 1312/3, k.o. Štepanja vas, dne 17. 9.
2007, pod opr. št. Dn 16015/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 6/91 z dne 9. 12. 1991, sklenjene
med Emona Maximarket d.o.o., Ljubljana, ki
ga zastopa generalni direktor Darko Podrebršek in Marentič Jožetom, za stanovanje št.
3, v pritličju in klet na Prištinski 18, v Ljubljani, sedaj z identifikatorjem 5.E in 6.E, oba v
podvl. 1312/3, k.o. Štepanja vas.
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 18. 10. 2007
Dn 10062/2007
Os-30013/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zem
ljiškoknjižni zadevi predlagatelja Konestabo
Mateja, Celovška cesta 145a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 27.E in 28.E, obe v vložku
št. 2180/14, k.o. Zgornja Šiška, dne 3. 7.
2007, pod opr. št. Dn 10062/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 14, v 2. nadstropju, v izmeri
42,18 m2, z ident. št. 27.E in klet št. 14, v
izmeri 0,53 m2 z ident. št. 28.E, Celovška
cesta 145a, Ljubljana, podvl. št. 2180/14,
k.o. Zgornja Šiška, ki je bila sklenjena med
strankama Stavbenik d.d., Koper (kot prodajalcem) in Stanovanjskim skladom Ljubljana-Center, Ljubljana (kot kupcem);
– pogodbe o odplačanem prenosu pravice trajnega razpolaganja, uporabe in uprave
na posameznih delih stavbe št. 05/2-K41/81
z dne 14. 10. 1967 za stanovanje št. 14, v
2. nadstropju, v izmeri 42,81 m2, z ident. št.
27.E in klet št. 14, v izmeri 0,53 m2, z ident.
št. 28.E, Celovška cesta 145a, Ljubljana,

podvl. št. 2180/14, k.o. Zgornja Šiška, ki je
bila sklenjena med strankama Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana-Center, Ljubljana (kot prodajalcem) in Stanovanjskim
podjetjem Dom, Ljubljana (kot kupcem);
– dodatka k pogodbi o odplačanem prenosu pravice trajnega razpolaganja, uporabe in uprave na posameznih delih stavbe
št. 05/2-K41/81 z dne 14. 10. 1967, z dne
7. 9. 1967, za stanovanje št. 14 v 2. nadstropju, v izmeri 42,18 m2, z ident. št. 27.E
in klet št. 14, v izmeri 0,53 m2, z ident. št.
28.E, Celovška cesta 145a, Ljubljana, podvl. št. 2180/14, k.o. Zgornja Šiška, ki je bila
sklenjena med strankama stanovanjskim
skladom Občine Ljubljana-Center, Ljubljana (kot prodajalcem) in Stanovanjskim podjetjem Dom, Ljubljana (kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2007
Dn 1181/2004
Os-30014/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Feliksa Novaka, Črtomirova ulica 22, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine z identifikatorjem 190.E, 191.E in
192.E, vse vpisane v podvl. št. 2852/64,
k.o. Bežigrad, dne 1. 10. 2007, pod opr. št.
Dn 1181/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljišknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 679, sklenjene med Gradbenim podjetjem Obnova
Ljubljana, Titova cesta 39 in Glavan Marijo, za garsonjero št. 24, v II. nadstropju
(sedaj nepremičnine z identifikatorjem 190.
E, 191.E in 192.E, podvložek št. 2852/64,
k.o. Bežigrad),
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 5.
1976, sklenjene med Glavan por. Plantev
Marijo in Vivod Jožetom, za garsonjero št.
24, v II. nadstropju (sedaj nepremičnine
z identifikatorjem 190.E, 191.E in 192.E,
podvložek št. 2852/64, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2007
Dn 1184/2004
Os-30019/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivice Mihelič, Švabičeva 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
z identifikatorjem 6.E, vpisanem v podvl.
št. 5411/6, k.o. Trnovsko predmestje, dne
1. 10. 2007, pod opr. št. Dn 1184/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 362-01-410/91 z dne 18. 11.
1991 sklenjene med Republiko Slovenijo,
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kot prodajalko in Ivico Mihelič, kot kupcem,
za dvoinpolsobno stanovanje št. 6, v prvem
nadstropju (sedaj stanovanje z identifikatorjem 6.E, vložek št. 5411/6, k.o. Trnovsko
predmestje).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2007
Dn 15825/2005
Os-30020/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Karer Metke, Pavšičeva ul. 4, Ljubljana, ki
jo zastopa odv. Jože Hribernik iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na
nepremičnini, stanovanju z identifikatorjem
164.E in shrambi z identifikatorjem 165.E,
oba vpisana v podvložku št. 735/83, v k.o.
Zg. Šiška, dne 14. 9. 2007, pod opr. št.
Dn 15825/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpotavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 7952 z dne
26. 12. 1975, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Megrad Ljubljana n.sol.o., Ljubljana, Celovška cesta 136 – TOZD Gradbena operativa, n.sub.o., Ljubljana, Celovška cesta 136 in Karer Metko, za enosobno
stanovanje št. 84, v približni skupni izmeri
38,25 m2 (sedaj z identifikatorjem 164.E,
vpisanem v podvl. št. 735/83, k.o. Zg. Šiška),
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe št. 7952 z dne 26. 12. 1975, z dne
8. 6. 1977, sklenjene med zgoraj navedenima strankama, s katero se spremeni
lega stanovanja in se stanovanje nahaja v
9. nadstropju, prav tako se spremeni cena
stanovanja.
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 18. 10. 2007
Dn 145/2006
Os-28235/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane
Vollmeier, Turnerjeva ul. 3, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju,
podvl. št. 2919/5, k.o. Studenci, pod Dn št.
145/2006, dne 19. 9. 2007, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne
29. 9. 1993, o prodaji enosobnega stanovanja v I. nadstropju stanovanjske zgradbe
v Obrežni ul. 23, v Mariboru, parc. št. 915/I,
vl. št. 916, k.o. Studenci, sklenjene med
Krajevno skupnostjo Franc Zalaznik-Leon,
Maribor - Studenci, Obrežna 1, kot prodajalcem in Ano Vollmeier, Obrežna ul. 23,
Maribor, kot kupovalko in s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na
ime kupovalke za to stanovanje.

Št.

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 Mariboru
dne 3. 10. 2007
Dn 7412/2006
Os-30322/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja
Jurinca, Vetrinjska ul. 11, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, vpisani v podvl. št. 506/10, k.o. Maribor Grad,
pod Dn št. 7412/2006, dne 3. 10. 2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
z dne 27. 12. 1993, sklenjene med Jolando
Jeseničnik, Begova ul. 20, Maribor in Mojmirjem Pernatom, Vetrinjska ul. 11, Maribor, s katero je Jolanda Jeseničnik dobila
stanovanje št. 3 v II. nadstropju stanovanjske hiše v Vetrinjski ul. 11 v Mariboru, parc.
št. 1718, vl. št. 506, k.o. Maribor Grad, v
zameno za svoje stanovanje in s katero je
Mojmir Pernat dovolil vknjižbo lastninske
pravice na tem stanovanju na ime Jolande
Jeseničnik.
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 24. 10. 2007
Dn 9603/1999
Os-30323/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1,
Maribor in Stanislava Žlausa, Klinetova ul.
6, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, podvl. št. 1766/46, k.o.
Spodnje Radvanje, pod Dn št. 9603/1999,
dne 8. 10. 2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 15. 4. 1993,o
prodaji stanovanja št. 46, v mansardi stanovanjskega objekta v Mariboru, Klinetova
6, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona med Podjetjem IMP Montaža
p.o. Maribor, Špelina ul. 2, kot prodajalcem
in Žlaus Stanislavom, Klinetova 6, Maribor,
kot kupcem, s katero je prodajalec dovolil
vpis lastninske pravice na ime kupca za to
stanovanje.
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 Mariboru
dne 24. 10. 2007
Dn 5025/2006
Os-27636/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po
okrajni sodnici Urški Jazbar, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Dragomirja
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Petrovića, Ledina 67, Nova Gorica, ki ga
zastopa notarka Eva Lučovnik iz Nove Gorice, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini z identifikacijsko oznako 114.E,
vl. št. 2748/63, k.o. Nova Gorica – garaža
št. 14, v pritličju, Rejčeva ulica 22 A, Nova
Gorica, površine 13,25 m2, izdalo sklep opr.
št. Dn 5025/2006 z dne 24. 5. 2007, o začetku postopka za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Občine Nova Gorica (sedaj
Mestna občina Nova Gorica) in kupcem
Ladom Ambrožičem, Ljubljana, Linhartova
7, neznanega datuma sklenitve v obdobju
med 10. 9. 1969 in 30. 7. 1975.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Dragomirja Petrovića, Ledine 67, Nova Gorica, EMŠO 0912937500245, do 1/1.
Poziva se vse morebitne imetnike 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
listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 9. 2007
Dn 1107/2007
Os-30567/07
Okrajno sodišče Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 1107/2007, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 6. 11. 2007
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje
št. 10 v III. nadstropju, na naslovu Volaričeva 40, Postojna, v izmeri 56,56 m2, parc. št.
507/1 in vl. št. 371, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodb o prodaji stanovanja
št. 026/195-1/91, sklenjeno med prodajalko
Občina Postojna in kupcem Kraševec Martinom, Volaričeva 40, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Eral, pro
izvodnja, trgovina, uvoz in izvoz d.o.o. Postojna, Kolodvorska ulica 28, 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 6. 11. 2007
Dn 1200/2007
Os-30568/07
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 1200/2007, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 6. 11. 2007
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje
št. 6 v I. nadstropju, na naslovu Kidričevo
naselje 21, Postojna, v izmeri 67,18 m2,
parc. št. 683 in vl. št. 1802, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja, št.
2365/1-06/91, sklenjeno med prodajalcem
Železniškim gospodarstvom Ljubljana, Kolodvorska 39, Ljubljana in kupovalko Macan Fani, Kidričevo naselje 21, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Čuk Neve,
Kidričevo naselje 21, Postojna do 1/2 in
Biserke Hiti, Cesta na Levinec 4a, 6210
Sežana do 1/2.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
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z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 6. 11. 2007
Dn 1606/2007
Os-30569/07
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 1606/2007, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 6. 11. 2007
objavlja oklic, ki se nanaša na podstrešni
prostor v izmeri 42 m2, parc. št. 90, k.o.
Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
Ov I-1331/94, sklenjeno med prodajalko Simonetti Križe Nado, Via Papiniano 2, Trst,
Italija in kupcem Marin Lucijanom, Tržaška
c. 11, Postojna, ter kupoprodajno pogodbo Ov I-1330/94, sklenjeno med Simonetti
Križe Nado, Via Papiniano 2, Trst, Italija in
kupcem Marin Lucijanom, Tržaška c. 11,
Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Budimilić
Adila in Budimilić Rezije, Tržaška c. 11,
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
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 6. 11. 2007
Rz 132/07
Os-30932/07
Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Občine Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14,
Hrpelje, z dne 5. 6. 2007, oklicuje začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige,
in sicer parc. št. 3084/1 in 3084/2, vse k.o.
Materija.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
parcelah oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice Občine Hrpelje - Kozina,
Reška cesta 14, Hrpelje.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 11. 2007
Dn 1040/2007
Os-27635/07
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Dežman
Jureta, Ljubljana, Novo Polje c. X/23,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 2.
1992, sklenjene med Pišljar Marjanom, roj.
1. 5. 1961, Rovtarske Žibrše 35, Rovte,
kot prodajalcem in Sonjo Gaspari, roj. 1. 5.
1966, Ljubljana, Lončarska steza 4, kot
kupovalko,
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 9.
1992, sklenjene med Sonjo Gaspari, roj.
1. 5. 1966, Ljubljana, Viška 49 a, kot prodajalko in Kostanjevec Jožico roj. 1. 2. 1970,
Ljubljana, Moste Polje Cesta VI/20, kot kupovalko,
za del praznega neobdelanega podstrešja v izmeri 29,39 m2, v objektu, zgra-
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jenem na zemljišču parc. št. 299/1 in 295/6,
k.o. Gorenji Logatec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Jureta Dežmana, roj. 29. 9. 1975,
Ljubljana, Novo Polje c. X/23, do celote.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini kupoprodajne pogodbe z dne 17. 2.
1992 in kupoprodajne pogodbe z dne 3. 9.
1992 oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 4. 10. 2007
Dn 1561/2007
Os-30006/07
Okrajno sodišče Na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Mojce Žitko, Tržaška cesta 480, Brezovica pri Ljubljani, ki jo zastopa notar Jože
Sikošek iz Ljubljane, Bravničarjeva ulica
13, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z
dne 1. 10. 1980, sklenjene med darovalko
Marinko Remškar, roj. 31. 3. 1948, Log št.
9, Brezovica, sedaj Loška cesta 6, Log pri
Brezovici in obdarjenko nedl. Marijo Remškar (sedaj Mojca Žitko), roj. 16. 3. 1966,
Log št. 58, Brezovica pri Ljubljani, sedaj
Tržaška cesta 480, Brezovica pri Ljubljani,
za nepremičnino, parc. št. 1363/21, k.o.
Log.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Mojce Žitko, roj. 16. 3. 1966, Tržaška cesta 480, Brezovica pri Ljubljani, na
podlagi te pogodbe in aneksa k tej pogodbi
z dne 1. 10. 2003.
Okrajno sodišče Na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijejo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 25. 10. 2007
Dn 2011/2007
Os-30008/07
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Polonce Keršič, Brigadirska cesta 16, Verd,
Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne
pogodbe
št.
3/5-362-01/91-105 z dne 24. 12. 1991,
sklenjene med Občino Vrhnika, Tržaška
cesta 1, Vrhnika, kot prodajalko in Barico
Bitenc, roj. 20. 10. 1914, Cesta 6. maja 1,
Vrhnika, kot kupovalko,
– aneksa k pogodbi št. 3/5-362-01/91-105
z dne 10. 3. 1995, sklenjenega med Občino
Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika, kot prodajalko in Barico Bitenc, roj. 20. 10. 1914,
Cesta 6. maja 1, Vrhnika, kot kupovalko,
za nepremičnino, stanovanje št. 4 v pritličju (2. etaži), s shrambama št. 4 v kleti
(1. etaži), v skupni izmeri 60,23 m2, Cesta
6. maja 1, Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist imetnice Polonce Keršič, roj 2. 2.
1951, Brigadirska cesta 16, Verd, Vrhnika,
na podlagi te kupoprodajne pogodbe, aneksa in sklepa o dedovanju.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijejo pravilnost oziroma popolnost podatkov

o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 25. 10. 2007

Amortizacije
N 137/2006
Os-30001/07
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani na predlog predlagatelja Pokrajac Miroslava, Lokev 3, 6219 Lokev, ki ga zastopa Abanka
Vipa d.d. Ljubljana, Slovenska 58, Ljubljana,
njo pa odvetnica Irena Kočevar iz Ljubljane,
teče postopek za razveljavitev treh delnic
Abanke Vipa d.d., in sicer delnic pod št.
0001306, št. 0001307 in št. 0001308, serija
BC, vrednost 1, št. lotov 3. Sodišče določa
60 dnevni rok, v katerem morajo sodišču
priglasiti svoje pravice upravičenci iz navedenih listin in v katerem se lahko ugovarja
zoper predlog za razveljavitev. Sodišče poziva, da naj se v istem roku listine (delnice)
predložijo sodišču. Če listine v navedenem
roku sodišču ne bodo predložene, bodo razveljavljene.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 115/2007
Os-29672/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v pravdni
zadevi tožeče stranke Marije Rojc, Podgorje 28, Podgorje, ki jo zastopa odv. Dragan
Sikirica iz Sežane, zoper toženo stranko
Franca Andrejašiča, neznanega bivališča,
zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine, s
sklepom z dne 28. 9. 2007, toženi stranki,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, ker je
neznanega bivališča in v Republiki Sloveniji nima pooblščenca, postavilo začasnega
zastopnika, odvetnika Andreja Borštnarja,
Muzejski trg 7, Koper. Začasni zastopnik
bo zastopal toženo stranko vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma drug organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 10. 2007
Dn 506/2007
Os-30634/07
Okrajno sodišče v Kopru je v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice postopka Radojke Radoš, Marezige 19, Marezige, ki jo
zastopa odv. Rajko Trunkl iz Kopra, zaradi
predloga za dopolnitev zemljiške knjige, s
sklepom z dne 21. 9. 2007, udeležencu Ivanu Štoku, neznanega bivališča, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 37.
členom Zakona o nepravdnem postopku in
120. člena Zakona o zemljiški knjigi, ker je
neznanega bivališča in v Republiki Sloveniji
nima pooblaščenca, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Seli Mohorič Peršolja,
Ferrarska 12, Koper. Začasna zastopnica
bo zastopala udeleženko vse do takrat, dokler udeleženka ali njen pooblaščenec ne
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nastopi pred sodiščem oziroma drug organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnico.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 11. 2007
Dn 2758/2007
Os-30635/07
Okrajno sodišče v Kopru je v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja postopka Karla
Kneza, Movraž 80, Gračišče, ki ga zastopa
odv. Rok Munih iz Kopra, zaradi predloga za
dopolnitev zemljiške knjige, s sklepom z dne
7. 9. 2007, udeležencu Antonu Grdini, neznanega naslova, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku in 120. členom Zakona
o zemljiški knjigi, ker je neznanega bivališča
in v Republiki Sloveniji nima pooblaščenca,
postavilo začasnega zastopnika, odvetnika
Oliverja Klajiča, Veliki trg 10, Izola. Začasni
zastopnik bo zastopal udeleženca vse do
takrat, dokler udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
drug organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 11. 2007
I 1634/2004
Os-26338/07
V izvršilni zadevi upnice Občine Žalec,
po pooblastilu Sipro d.o.o., Žalec, ki jo zastopa Jasmina odv. Gričnik, Šlandrov trg 5,
Žalec, proti dolžnici Danici Maleševič, Čopova 4, Žalec, zaradi izterjave plačila obresti in
stroškov, sklenilo:

Št.

dolžnicid Danici Malaševič se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku, v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Karmen Orter Divjak, Ulica talcev 1/a, Žalec.
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 Žalcu
dne 30. 8. 2007

Oklici dedičem
D 102/2007
Os-27883/07
Bordon Alojz od Antona, neznanega bivališča, je dne 1. 1. 1980 umrl in ni zapustil
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
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 10. 2007
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D 490/2007
Os-27446/07
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojni Frančiški Saje,
roj. 31. 10. 1872 in umrli dne 11. 1. 1953,
iz Šentjurija na Dolenjskem 26, izdaja naslednji oklic:
pozivajo se neznani dediči po pokojni
Frančiški Saje, da se priglasijo pri tuk. sodišču ali pri skrbnici za poseben primer Majdi
Ani Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v
roku 1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 2. 10. 2007

Oklici pogrešanih
N 28/2007
Os-29258/07
Barbarič Ludvik, sin Štefana in Terezije,
roj. 8. 2. 1911 v Brezovcih, nazadnje stanujoč na neznanem naslovu v Južni Ameriki,
je pogrešan od leta 1935 dalje. Predlagatelj
dokazovanja smrti je Barbarič Arpad iz Brezovcev 27. Skrbnik pogrešanega je Krančič
Štefan iz Borejcev 3. Kdor ve kaj več o
smrti pogrešanega, naj to sporoči njegovemu skrbniku, predlagatelju tega postopka ali
temu sodišču.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 10. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2539/2007
Rg-30919/07
Okrožno sodišče v Celju na predlog
družbenika za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Štercin d.o.o., proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, Šolska ulica 14/b, Slovenske Konjice, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
z dne 5. 11. 2007.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Štercin Dragu, Mestni trg 15, Slovenske Konjice, ki prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je 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 Celju
dne 6. 11. 2007
Srg 1654/2007
Rg-30185/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Transavto Okap, cestni prevozi, posredništvo in trgovina d.o.o., s sedežem v Postojni, Tržaška 61, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/05435/00,
preneha po skrajšanem postopku, po sklepu
družbenika z dne 6. 9. 2007.
Družbenik Transavto Postojna, podjetje
za prevoz blaga v javnem cestnem prometu, d.d., Tržaška 61, Postojna, izjavlja, da
so poplačane vse obveznosti družbe, da so
urejena vsa razmerja z delavci, ter da prevzema odgovornost za morebitne neporavnane obveznosti družbe solidarno z vsem
svojim premoženjem.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po pokritju vseh stroškov, povezanih s prenehanjem ter izbrisom družbe iz registra,
prevzema edini družbenik.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 10. 2007
Srg 1898/2007
Rg-31062/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba AKG., trženje, organizacija, posredništvo, d.o.o., s sedežem v Izoli, Ul.
Proletarskih brigad 11 in matično številko
22361050, ki je pri tem sodišču vpisana
pod vložno številko 1/07575/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
z dne 15. 10. 2007. Edini družbenik Krošlin
Gralj Aljoša, stanujoč v Izoli, Ul. Proletarskih
brigad 11, izjavlja, da ima družba poplačane

vse obveznosti, da nima nobenega premoženja, niti nima zaposlenih delavcev in da
prevzema plačilo morebitnih preostalih obveznosti družbe kot edini družbenik.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 11. 2007

Po prenehanju družbe se celotno premoženje in pravice družbe prenesejo na oba
družbenika sorazmerno v višini njunih poslovnih deležev v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 11. 2007

Srg 1880/2007
Rg-31064/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba HIGO, d.o.o. Koper, s sedežem
v Kopru, Vanganel 39/b, matična številka
5381185 vpisana pri tem sodišču pod vložno številko 1/01164/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z
dne 12. 10. 2007. Edina družbenica Gorup
Hilda, stanujoča v Marezigah številka 76/a,
pošta Marezige, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe in družba nima neporavnanih zapadlih obveznosti do tretjih, da
družba ne zaposluje delavcev in da družba v
zvezi s tem nima neurejenih razmerij ter da
solidarno prevzema obveznost plačila vseh
morebitnih preostalih obveznosti družbe do
upnikov po objavi izbrisa družbe iz sodnega
registra.
Po poplačilu vseh obveznosti ter izbrisa
družbe iz sodnega registra, se preostalo
premoženje, terjatve in morebitne obveznosti družbe z omejeno odgovornostjo prenese
na družbenico Gorup Hildo v celoti.
Družba Higo d.o.o. Koper, Vanganel
39/b, izrecno in nepogojno dovoljuje, da se
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kopru pri nepremičnini poslovnem prostoru z
identifikatorjem 32E, z oznako Ankaranska
cesta 7, Koper, v površini 62,85 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem podvložku številka
1197/32, k.o. Koper, vknjiži lastninska pravica na ime Gorup Hilda.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 11. 2007

Srg 2029/2007
Rg-28206/07
Družba Elektro Agregat izposoja agregatov d.o.o., s sedežem Žanova ulica 36,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/07513/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta Merlak Helena, Bratovševa ploščad 16,
Ljubljana in Kovač Jurij, Žanova ulica 36,
Kranj.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 10. 2007

Srg 1681/2007
Rg-31065/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Čirs, zavarovalniško zastopanje, d.o.o., s sedežem v Portorožu, Šentjane 4, matična številka 5881099, vpisana pri
tem sodišču pod vložno številko 1/04928/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 17. 9. 2007. Družbenika
Čendak Stanislava Ivana in družbenik Čendak Robert, oba stanujoča Portorož, Šentjane 4, izjavljata, da je družba poplačala vse
obveznosti in nima zaposlenih delavcev ter
da prevzemata obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe, dospelih v roku enega leta po objavi sklepa o
prenehanju družbe v Uradnem listu.

Srg 5922/2007
Rg-19034/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Naš
center 2 d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa sodnega registra objavlja sklep:
Naš center 2, podjetje za upravljanje
z nepremičninami d.o.o., Dunajska cesta
117, Ljubljana, matična številka 2145022,
reg. št. vl. 1/42550/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
22. 5. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenik družbe je Naš center, gradbeništvo, upravljanje in izvedba projektov
d.o.o., Svetozarevska ulica 10, Maribor, matična št. 1978802, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedenega družbenika.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom
Zakona o gospodarskih družbah - 1 dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko
vloži družbenik, upniki ali pristojni državni
organi. Po preteku roka za ugovor bo registrsko sodišče sprejelo slep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2007
Srg 10422/2007
Rg-26018/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe DE – MH, trgo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vina, d.o.o., Poljanska cesta 22, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba DE – MH, trgovina, d.o.o., Poljanska cesta 22, Ljubljana, reg. št. vl.
1/44163/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 31. 8. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Dervišević Esad, Abramova ulica 14, Ljubljana in Musić Hakija,
Novakova ulica 11, Mengeš, 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
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah - 1 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 13. 9. 2007
Srg 12409/2007
Rg-29660/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Consul,
podjetniško svetovanje, d.o.o., Dunajska 22,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba Consul, podjetniško svetovanje, d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 12. 10. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Kastelic Janko, Zelena pot
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 družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah - 1 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 24. 10. 2007
Srg 12975/2007
Rg-30559/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe GBR Družba za
upravljanje, inženiring in gradnje, d.o.o., Ljubljana, Ul. borcev za severno mejo 60, ki jo
zastopa notarka Nada Kumar iz Ljubljane,
Slovenska 56, objavlja sklep:
družba GBR Družba za upravljanje,
inženiring in gradnje, d.o.o., Ljubljana,
Ul. borcev za severno mejo 60, reg. št.
vl. 1/11261/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 18. 10.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Roš Ivan in Roš Stanislava, oba Ul. borcev za severno mejo 60,
Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
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Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah - 1 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 5. 11. 2007
Srg 12306/2007
Rg-30562/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Čistilni servis Jelka, Podjetje za čiščenje in
vzdrževanje prostorov d.o.o., Vnanje Gorice
11, Brezovica pri Ljubljani, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra objavlja sklep:
Čistilni servis Jelka, Podjetje za čiščenje in vzdrževanje prostorov d.o.o., Vnanje Gorice 11, Brezovica pri Ljubljani, matična številka 1555839, reg. št. vl. 1/33867/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenice z dne 10. 10. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenica družbe je Gabrijela Koščak,
Vnanje Gorice 11, Brezovica pri Ljubljani,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedeno družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah - 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v
Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži družbenica, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2007
Srg 12647/2007
Rg-30921/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe MS Armature
Srećković & Co proizvodnja manometrov,
d.n.o., Kamniška 26, Zgornje Jarše, Radomlje, ki jo zastopa notar Jože Rožman iz
Domžal, Kolodvorska 9 a, objavlja sklep:
družba MS Armature Srećković & Co
proizvodnja manometrov, d.n.o., Kamniška 26, Zgornje Jarše, Radomlje, reg. št.
vl. 1/282799/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnice z dne 17. 10.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Demel-Jerovec Marina,
Kamniška cesta 26, Zg. Jarše, Radomlje,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah - 1 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 9. 11. 2007
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Srg 13334/2007
Rg-31153/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Advance Štempihar, trženje in storitve, d.o.o., Mačkovci 37,
Domžale, objavlja sklep:
družba Advance Štempihar, trženje in
storitve, d.o.o., Mačkovci 37, Domžale,
reg. št. vl. 1/33754/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne
27. 9. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Štempihar Uroš, Mačkovci
37, Domžale, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah - 1 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 12. 11. 2007
Srg 2988/2007
Rg-30564/07
Družba E & S trgovina in gostinstvo
d.o.o., Vukovski Dol 011 A, Jarenina, reg.
št. vl. 1/8302-00, katere družbeniki so Poš
Elizabeta, Poš Stanko in Poš Robert, vsi Vukovski Dol 011 A, Jarenina, po sklepu družbenikov družbe z dne 26. 10. 2007, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Poš Elizabeta, Poš Stanko in Poš Robert.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 11. 2007
Srg 3049/2007
Rg-31152/07
Družba Klentrade proizvodnja, storitve in montaža d.o.o., Laporska cesta 10, Poljčane, reg. št. vl. 1/11891-00,
katere družbenika sta Klenovšek Boris in
Klenovšek Suzana oba Laporska cesta 10,
Poljčane, po sklepu družbenikov družbe z
dne 6. 11. 2007, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Klenovšek
Boris in Klenovšek Suzana.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 11. 2007
Srg 3069/2007
Rg-31154/07
Družba MTI Evropa proizvodnja motornih vozil d.o.o., Ptujska cesta 184, Maribor, reg. št. vl. 1/10411-00, katere družbenik je M.Tam International Inc., 333 City
Boulevard West, Suite 2140, Orange, CA
92886, ZDA, po sklepu družbenika družbe
z dne 6. 11. 2007, preneha po skrajšanem
postopku.
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Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel M.Tam International Inc.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 11. 2007
Srg 842/2007
Rg-31589/07
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Vetek, storitvene dejavnosti
in trgovina d.o.o., 9220 Lendava, Glavna ulica št. 13, matična številka 2044528,
reg. št. vl. 1/02878/00, vpisana v sodnem
registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti, preneha po skrajšanem postopku brez
likvidacije.
Družbeniki Mamel Ede Gergely, Pecs,
Madžarska, Alkotmany utca 41, Meszarosne
Hamory Hedvig Marta, Pecs, Madžarska,
Apaca utca 14 in Zsdral Zsolt, Pecs, Madžarska, Sas Duljo 12/I, izjavijo, da so poplačane vse obveznosti družbe Vetek, storitvene dejavnosti in trgovina d.o.o., 9220
Lendava, Glavna ulica št. 13 in da so urejena vsa razmerja z delavci družbe.
Družbeniki Mamel Ede Gergely, Pecs,
Madžarska, Alkotmany utca 41, Meszarosne Hamory Hedvig Marta, Pecs, Madžarska, Apaca utca 14 in Zsdral Zsolt, Pecs,
Madžarska, Sas Duljo 12/I, prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe, pri čemer za morebitne preostale obveznosti odgovarjajo z vsem svojim
premoženjem.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 11. 2007
Srg 1216/2007
Rg-31469/07
Družba Abram d.o.o. pridelava hrane
Nanos 6, Vipava, s sedežem Nanos 6, Vipava, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. vložka 1-01014-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 7. 11. 2007.
Ustanovitelj in edini družbenik družbe je
Božo Jež, Nanos 6, Vipava, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja 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
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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 14. 11. 2007
Srg 1222/2007
Rg-31470/07
Družba Verjan Posredništvo, trgovina
in storitve d.o.o., s sedežem Ulica Vena
Pilona 9, Ajdovščina, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
vložka 1-04560-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu edinega ustanovitelja
družbe z dne 8. 11. 2007.
Ustanovitelj in edini družbenik družbe je
Danilo Koren, Ulica Vena Pilona 9, Ajdovščina, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja 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.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 11. 2007
Srg 765/2007
Rg-31151/07
Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Kanoles Trgovina
in gostinstvo d.o.o., Vinica, Sečje selo 12,
objavlja sklep:
družba Kanoles Trgovina in gostinstvo
d.o.o., Vinica, Sečje selo 12, vpisana na
reg. vl. št. 1-03942-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
1. 11. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Martin Mravinec, Vinica, Sečje selo 12, z osnovnim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema vse obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se osnovni kapital 2,100.000 SIT
in preostalo premoženje družbe v celoti prenese na Mravinec Martina.
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 13. 11. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Alagić Silvester, Bavdkova ulica 001,
Ljubljana, potni list, št. P01133454, izdala
UE Ljubljana. gnp-279831
Bavcon Ivanka, Ulica Ljuba Šercerja
013, Nova Gorica, potni list, št. P00845180,
izdala UE Nova Gorica. gnm-279834
Bogdanović Ljiljana, Delakova ulica 014,
Ljubljana, potni list, št. P00005029, izdala
UE Ljubljana. gnf-279991
Božič Kim, Strossmayerjeva ulica 032B,
Maribor, potni list, št. P00905207, izdala UE
Piran. gnh-279989
Božič Marina, Ulica Božidarja Jakca
022A, Portorož – Portorose, potni list, št.
P00901260, izdala UE Piran. gng-279840
Dremelj Renato, Gornji Rudnik III 002,
Ljubljana, potni list, št. P00877323, izdala
UE Ljubljana. gnh-279839
Džanić Edna, Zlato polje 003F, Kranj,
potni list, št. P00973558, izdala UE Velenje.
gnl-280035
Ekart Damijan, Sarajevska ulica 005,
Maribor, potni list, št. P00933481, izdala UE
Maribor. gnf-280041
Felc Matevž, V Radno 007, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00899486, izdala
UE Ljubljana. gnm-279984
Godec Ivanka, Ulica proletarskih brigad
021, Izola – Isola, potni list, št. P00900244,
izdala UE Izola. gng-279990
Grgić Zlatko, Grampovčanova ulica 033,
Ljubljana, potni list, št. P00763614, izdala
UE Ljubljana. gnk-279986
Ilič Sebastijan, Blejska Dobrava 050,
Blejska Dobrava, potni list, št. P00613577,
izdala UE Jesenice. gnl-279835
Ivankovič Gordana, Beblerjeva ulica
009, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00363883, izdala UE Piran. gno-280032
Jeraj Marjan, Župančičeva ulica 007,
Domžale, potni list, št. P00928306, izdala
UE Domžale. gnm-280034
Kanlić Izudin, Osojnikova cesta 009,
Ptuj, potni list, št. P00389912, izdala UE
Ptuj. gne-279842
Kanlić Samra, Osojnikova cesta 009,
Ptuj, potni list, št. P00389913, izdala UE
Ptuj. gnf-279841
Kapić Adam, Slomškova ulica 011,
Ljubljana, potni list, št. P00888254, izdala
UE Ljubljana. gni-279988
Koljić Damir, Toplarniška ulica 007,
Ljubljana, potni list, št. P00613045, izdala
UE Ljubljana. gni-280038
Korošec Olga, Na jami 009, Ljubljana,
potni list, št. P00339540, izdala UE
Ljubljana. gnj-279837
Lukežič Nataša, Cankarjeva ulica 084,
Nova Gorica, potni list, št. P00233778,
izdala UE Nova Gorica. gnl-279985
Markučič Borut, Škocjan 034F, Koper –
Capodistria, potni list, št. P01082255, izdala
UE Koper. gnk-279836
Matevžič Maja, Hudovernikova ulica 011,
Ljubljana, potni list, št. P00625791, izdala
UE MNZ. gng-280040

Međeral Mato, Cesta 24. junija 035,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00611391,
izdala UE Ljubljana. gnh-280039
Nassar Harambašić Sanja, Slatina pri
Dobjem 011A, Dobje pri Planini, potni list,
št. P00798691, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnn-279833
Obradović Zoran, Trg Dušana Kvedra
013, Maribor, potni list, št. P00718932,
izdala UE Maribor. gnp-280031
Podlesnik Urša, Groharjeva ulica 012,
Kamnik, potni list, št. PB0073963, izdala UE
Kamnik. gnk-280036
Sirca David, Mavhinje 019, potni
list, št. P00913307, izdala UE Sežana.
gnn-279983
Strajnar Marko, Črnivec 007A, Brezje,
potni list, št. P00275402, izdala UE
Radovljica. gne-280042
Strelec Janko, Osojnikova cesta 025,
Ptuj, potni list, št. P00001871, izdala UE
Ptuj. gno-279982
Suhodolnik Rudi, Vanča vas 069, Tišina,
potni list, št. P00855974, izdala UE Murska
Sobota. gno-279832
Šalamon Marko, Radoslavci 056, Mala
Nedelja, potni list, št. P00966473, izdala UE
Domžale. gnq-279830
Šparakl Robert, Velika dolina 013,
Brežice,
maloobmejno
prepustnico,
št. AH 000007500, izdala UE Brežice.
gnw-279899
Todorovič Luka, Ulica Milojke Štrukelj
013, Solkan, potni list, št. PB0226751, izdala
UE Nova Gorica. gnj-280037
Toš Martina, Podvinci 058, Ptuj, potni list,
št. P00982672, izdala UE Ptuj. gnn-280033
Trafela Ivan, Škalce 009A, Slovenske
Konjice, potni list, št. P00230318, izdala UE
Slovenske Konjice. gnq-280030
Turk Dejan, Radovlja 041, Šmarješke
Toplice, potni list, št. P01192264, izdala UE
Novo mesto. gni-279838
Zakrajšek Matjaž, Polakova ulica 013,
Ljubljana, potni list, št. P00482783, izdala
UE Ljubljana. gnj-279987
Žulič Miha, Kajuhova ulica 015, Postojna,
potni list, št. P00095758, izdala UE Postojna.
gnr-279829

Osebne izkaznice preklicujejo
Ambrožič Hilarij, Lucija, Fazanska
ulica 009 B, Portorož – Portorose, osebno
izkaznico, št. 000149483. gnp-280156
Avdijaj Amir, Obirska ulica 021,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002251006.
gnl-280135
Banič Željko, Ravno 016, Krško, osebno
izkaznico, št. 001489157. gnn-279908
Baraga Ivana, Cesta bratov Milavcev 107,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001888019.
gnt-279802
Bartolič Andrej, Kidričeva ulica 012,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001492009. gnh-279964
Belšak Bojan, Sobetinci 006, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000137165. gne-279792

Benda Branislav, Miklošičeva ulica 001 E,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001710513.
gnl-280110
Benda Vogrinec Veronika, Zidanškova
ulica 013, Zgornja Polskava, osebno
izkaznico, št. 001720275. gno-279907
Berginc Robert, Ljubljanska cesta 082,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001489949.
gnx-280048
Berlec Andreja, Sela pri Kamniku 009,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000341525.
gnw-279824
Bertoncelj Maja, Glinškova ploščad 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001504782.
gnm-280134
Blatnik Sarkić Sonja, Mala Gora 001,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001023986.
gnt-279902
Blazinšek Vincenc, Goriška cesta 047,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000800454.
gne-279917
Božidar Vesna, Preglov trg 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001727106.
gnb-279920
Brajdič Nevenka, Brezje 012, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002071645.
gnb-279820
Bratuša Anica, Plečnikova ulica 005,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000836634.
gnj-279812
Brežan Marko, Ljubeljska ulica 015,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001392673.
gne-280142
Brglez Slavko, Belšakova ulica 035,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000581984.
gnf-279791
Bukovec Alja, Rožna dolina, cesta
XV 024, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002070447. gnz-279946
Bukovec Miloš Janez, Ulica bratov
Jančar 027, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000471248. gnv-279925
Burgar Marija, Pod lipami 027,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000733539.
gnr-279929
Cvetkovič Frančiška, Alpska cesta 067,
Lesce, osebno izkaznico, št. 000040466.
gnk-280161
Čerče Ksenija, Ulica Planinčevih
034, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 001462038. gnh-279864
Černe Anja, Grgar 198, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
001726007.
gni-279888
Černezel Tomi, Ulica bratov Greifov 011,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000571058.
gnz-279871
Dimic Nives, Selce 002, Domžale, osebno
izkaznico, št. 001924712. gnm-280109
Divjak Katja, Tržaška cesta 415,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000357715.
gnn-279933
Divjak Mateja, Ribiška pot 2, Lenart
v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
001625145. gnj-280012
Doberšek Marija, Dornava 141 A,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000423051.
gnb-279895
Dobravc Alojz, Šilihova ulica 002,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001266124.
gny-279822
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Dolenc Alenka, Linhartova cesta 015,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000931580.
gnk-280136
Dolinšek Zofija, Pivola 016, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000858268.
gnk-279811
Drašler Darja, Dol pri Borovnici 093,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001793334.
gny-279797
Drnovšek Matija, Štefanova ulica 009,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000002799.
gnp-279931
Dvoršak Švajger Andraž, Hotimirova
ulica 007, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002109324. gnw-280149
Eger Stanislava, Golnik 112, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001803411.
gno-279882
Elikan Aleš, Rudnik I 002, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000857834.
gnu-280151
Eržen Klemen, Kidričeva cesta 037,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
002014164. gnq-280055
Fabec Nada, Zabiče 039 A, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001141991.
gnc-279769
Feldin Roki, Novi trg 015, Celje, osebno
izkaznico, št. 002054461. gng-279890
Filipčič Jožef, Križ 193, Sežana, osebno
izkaznico, št. 000568742. gnv-279900
Fischer Rok, Neveljska pot 016,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 002185820.
gny-280047
Fon Janez Božidar, Klemenčičeva
ulica 001, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001991486. gne-279942
Furman Anton, Ulica Toneta Melive 012,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000457198. gnl-280060
Gajšek Franc, Čača vas 044, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000357271.
gnz-279896
Gašperlin Boris, Njegoševa cesta 006 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001046296.
gns-279928
Glivar Milena, Brezovi Dol 019,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000624989.
gng-280165
Golob Matzele Matej, Maleševa ulica
008, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001733318. gnu-279951
Govc Ana, Soseska 018, Prebold, osebno
izkaznico, št. 001952961. gnx-279823
Grašič Ajda, Ulica Rezke Dragarjeve 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001929181.
gnx-279923
Hieng Gregor, Stari trg 002, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000131181.
gns-279953
Hribar Peter, Šercerjeva ulica 008,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 002091322.
gnk-279911
Hribernik Franja, Spodnja Brežnica 005,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001717639. gnn-279808
Hrvatin Oktavij, Stara cesta 003,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000156849. gnq-280155
Hvalič Tadeja, Ozeljan 043 A, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 002250951.
gns-280053
Jakimova Marta, Tržaška cesta 073,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001257375.
gni-279813
Jakob Anamarija, Ulica Goce Delčeva
052, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002098970. gnt-280152
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Jankovec Janez, Setnik 010, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000910425.
gnd-280043
Jašarević Muharem, Ulica Ubalda
Vrabca 016, Maribor, osebno izkaznico, št.
001875134. gny-280172
Jazbinšek Milan, Rogaška cesta 025,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
002100665. gnx-279798
Jelenc Doroteja, Miklošičeva cesta 034,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001036029.
gno-280132
Jereb Branka, Zasavska cesta 117,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001257041.
gns-280153
Jerič Drago, Lovska ulica 025, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
002073698.
gnw-279874
Jerkovič Anastazija, Srednje Gameljne
070, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000653867. gnn-280133
Jordan Miran, Cesta borcev 002 B,
Log pri Brezovici, osebno izkaznico, št.
002261048. gnh-280064
Kalšek Janez, Malahorna 034 A,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001536267. gnf-279916
Kamenšek Dragotin, Celjska cesta 061,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
000564791. gnw-279799
Kanlić Izudin, Osojnikova cesta 009,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000323387.
gnc-279894
Kelemen Marta, Ulica Štefana Kovača
009, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001416070. gns-279903
Kerić
Elvedin,
Mariborska
cesta
015, Dravograd, osebno izkaznico, št.
001473551. gnv-280050
Klanjšček Andrej, Klemenčičeva ulica
001, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001638015. gnd-279943
Klemenc Dušan, Perovo 006, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001468401.
gnz-280046
Klemše Zdravko, Čepovanska ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001078720.
gnr-279954
Kolarič Darja, Podvinci 078, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001978021. gne-279892
Kolenc Ljubica, Arze 001, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000501015.
gno-280157
Koleša
Jožica,
Glogovica
029,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001144879.
gnh-280164
Komel
Tomaž,
Cankarjeva
ulica
082, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000030956. gnd-279818
Kopše Erik, Tomšičeva ulica 040,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001959052.
gnx-280173
Koršič Matej, Ulica Božidarja Jakca 002,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000338644. gnp-280056
Kos Irena, Celestrina 030, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000161177.
gnb-280170
Kovačič Ana, Archinetova ulica 019,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000434919.
gnz-279921
Krk Primož, Šalek 082, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000963567. gnd-279918
Lapajne Aleš, Resljeva cesta 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001538565.
gnj-279937
Lašič Marko, Zdravkova ulica 014,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000289048.
gnk-279861

Leskovec Rok, Ulica bratov Učakar 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001997170.
gny-279922
Ličina Hajradin, Cesta v Gorice 023,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001894654.
gng-279940
Lipar Gregor, Prešernova cesta 011 B,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001829904.
gnl-279910
Logar Gregor, Verd 184, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 001909170. gnb-279795
Lucaj Simon, Detelova ulica 001,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001923955.
gnl-279885
Lupinc Miha, Stara cesta 007, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
001284489. gni-279913
Malek Olga, Industrijsko naselje 002,
Kidričevo, osebno izkaznico, št. 001639364.
gnd-279893
Martinjek Jure, Britof 215 A, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000912609. gnn-279883
Matešić Tjaša, Kajuhova ulica 008, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 002203889.
gnn-280158
Medved Nikolaj, Trnovski pristan 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001844421.
gnm-279934
Mejač Antonija, Ljubljanska cesta 001,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 000087141.
gnj-279912
Merc Vinko, Pod gradiščem 005,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000307042.
gnd-280168
Merljak Mara, Volčja Draga 080 A, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001004264.
gng-279815
Michieli Kavčič Nataša, Usnjarska
ulica 002, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000407043. gnp-279956
Milin Dejan, Lendavska ulica 019, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001911695.
gnr-279904
Mirtič Antonija, Luize Pesjakove ulica
012, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000719621. gnc-280144
Mlekuš Alenka, Malečnik 088, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001041957.
gnm-279809
Mlekuš Gustav Pavel, Malečnik 088,
Malečnik, osebno izkaznico, št. 001041953.
gnl-279810
Mrak Lojze, Zgornja Senica 001 C,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000580363.
gnb-280045
Musil Vojko, Aškerčeva ulica 011,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001053384.
gnc-280169
Nassar Harambašić Sanja, Jakčeva
ulica 031, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000227968. gnu-279926
Nikolić Predrag, Cesta talcev 090,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000587388.
gnb-280145
Obradović Bojanka, Raičeva ulica 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001828359.
gng-280140
Olup Dejan, Zgornji Jakobski Dol 040,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001206189. gnv-279800
Oprešnik Marija, Ulica Janeza Rožiča
012, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001319169. gns-279803
Osmani Evzal, Dogoška cesta 079 A,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002080302.
gne-279867
Oven Marija, Celovška cesta 050,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001509132.
gny-279947
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Paj Bogomir, Bevkova ulica 009,
Celje, osebno izkaznico, št. 001847732.
gnu-280176
Palka Brane, Grablovičeva ulica 030,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000562148.
gni-280138
Panić Alenka, Glavarjeva ulica 049,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000889414.
gnv-280150
Peharda Dragica, Rusjanov trg 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000536881.
gny-280147
Peharda Marko, Rusjanov trg 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000481875.
gnx-280148
Perič Janko, Voklo 111, Kranj, osebno
izkaznico, št. 002156312. gnm-279884
Perko Danica, Krnica 013, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
002096965.
gni-280163
Pernek Tina, Novo Polje, cesta I 028,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001821116.
gnf-280141
Petric Brigita, Trnovec 002 A, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
000455800.
gnm-279909
Pirc Ana, Frankolovska ulica 004,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001286535.
gnx-279873
Pirih Metod, Gozdarska pot 016,
Cerkno, osebno izkaznico, št. 000586346.
gnh-279814
Pižent Žuža, Goriška cesta 002,
Vipava, osebno izkaznico, št. 002089837.
gnx-279898
Plaper Vernik Marija Marjeta, Cesta v
Mestni log 043, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001109708. gnf-279941
Plevnik Franc, Pokopališka cesta 004,
Celje, osebno izkaznico, št. 000622407.
gnf-279891
Podbevšek Anton, Buč 013, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001147939.
gnw-280049
Pogačar Tjaša, Močnikova ulica 008,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001641271.
gnc-279919
Poličnik Vida, Pot za razori 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001609833.
gnt-279952
Preac Stanislav, Hrastje 066, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000829060.
gnf-279866
Primožič Katarina, Poljane nad Škofjo
Loko 132, Škofja Loka, osebno izkaznico,
št. 002266356. gnr-280054
Razboršek Leja, Studence 024 A,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001653794.
gnt-280177
Rechberger
Sebastjan,
Kidričeva
cesta 006 A, Kranj, osebno izkaznico, št.
002238856. gnj-279887
Remic Aleš, Sinja Gorica 105, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001424833.
gnd-279793
Rotar Danica, Dobrova 047, Celje, osebno
izkaznico, št. 001384550. gnh-279889
Rožič Alenka, Kidričeva ulica 002,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000922174.
gnw-280174
Ružičič Dragan, Stranska cesta 006,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001797932.
gnh-279914
Selinšek Terezija, Zgornja Ložnica 047,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001635999. gnq-279905
Sever Matej, Slovenska cesta 051 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000832980.
gnb-279945

Št.

Sinčič Peter, Rižana 023, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001739650. gnf-279966
Sitar Andraž, Hrastje 086 B, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001918083.
gnb-279870
Slabe Mojca, Runkova ulica 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000983730.
gnh-279939
Somrak Damjan, Prešernova cesta 080,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000339373.
gnf-280166
Spindler Aleš, Črtomirova ulica 016,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000611105.
gnt-279927
Srečnik Urh, Župančičeva ulica 002,
Kranj, osebno izkaznico, št. 002167877.
gnk-279886
Stante Gregor, Tabor 006, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000695540.
gnv-279950
Starič Janez, Cikava 008, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001571631.
gns-280178
Stokanić Željko, Stegenškova ulica 004,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001000773.
gnu-279876
Strajnar Marko, Črnivec 007 A,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001110175.
gnj-280162
Strašek Milan, Mestinje 074, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001012089.
gnm-280059
Strle Magda, Kmečka pot 020,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000250241.
gnz-280146
Strnad Ivana, Ulica talcev 005,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000492405.
gng-279915
Šalić Petar, Glinškova ulica 012,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000965419.
gni-279863
Šebek
Ljuboslava,
Vrtača
006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000129080.
gnh-280139
Šerifoski Istref, Lucija, Fazanska ulica
004, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
000859496. gnm-280159
Škof Dušanka, Gorazdova ulica 017,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000117656.
gnj-280137
Škufca Alojzija, Mali Vrh pri Šmarju
085 A, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
000346467. gno-279807
Špacapan Tine, Ozeljan 027, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 002023493.
gnf-279816
Špes Marica, Gabernik 073, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001340856.
gnp-279906
Štrukelj Zvonko, Martinova pot 045,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001535303.
gnc-280044
Šturm Alojzija, Gradnikova ulica 004 E,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000864839. gni-279963
Tacer Maks, Sv. Duh na Ostrem Vrhu
077, Ruše, osebno izkaznico, št. 000424458.
gne-280167
Tausel Ivana, Ulica 1. junija 007,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001845495.
gnn-280058
Tišma Dušan, Lackova cesta 067,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000741415.
gnz-280171
Tomšič Matjaž, Smrjene 014, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001599863.
gno-279932
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Trček Nina, Tabor 062, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
001995243.
gnt-280052
Trimoski Jonče, Skalna pot 005,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000382237.
gnu-279901
Trnovec Maruša, Kunaverjeva ulica 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002106497.
gnd-280143
Trobec Nina, Novo Polje, cesta I 057,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002184264.
gno-279957
Troha Boštjan, Črtomirova ulica 022,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001806162.
gnw-279949
Troha Ivana, Šmihel 004 A, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001023513.
gnu-280051
Turk Vekoslava, Jamova cesta 036 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000275163.
gnw-279924
Tušek Ivanka, Počehovska ulica 015,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000369362.
gny-279872
Urbas Jana Nataša, Ziherlova ulica 039,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001041921.
gnl-279935
Vilhar Irena, Linhartova cesta 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000557241.
gnr-280154
Vlatković Ljuban, Velenjska cesta 011,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001504928.
gnz-279821
Vovko Milan, Ratež 011, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001519525.
gnc-279819
Vrankar Branimir, Soteska 67, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001513193.
gnt-280002
Vreča Damjan, Črešnjevec ob Dravi 003
B, Ruše, osebno izkaznico, št. 001572709.
gns-279878
Vrhovec Uroš, Kogojeva ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001149011.
gnq-279930
Vrhovnik Peter, Depala vas 025,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001799503.
gnk-280111
Zadel Marjana, Petelinje 039, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 000242345.
gnt-279877
Zadravec Katja, Selo pri Vodicah 005 D,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001752885.
gnx-279948
Zag Janez, Polanska ulica 019, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 001396478.
gnp-279806
Zaviršek Draga, Rožanska ulica 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001636658.
gnk-279936
Zornik Marta, Prešernova ulica 006, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000198811.
gne-279817
Zrnič Alenka, Industrijska ulica 008,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001053425.
gnr-279879

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Adamovič Saša, Beblerjeva ulica 002,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,D1,E,D,G,H, št. SI 000104814,
izdala UE Koper. gnv-279979
Ahac Andrejka, Prapreče 20 a, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 002109565,
izdala UE Trbovlje. gnh-279764

Stran

7692 /

Št.

109 / 30. 11. 2007

Babić Branko, Brilejeva ulica 016,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001988754, reg. št. 256031, izdala UE
Ljubljana. gnh-279739
Benda Branislav, Miklošičeva ulica 001
E, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001940572, reg. št. 000003006,
izdala UE Domžale. gny-280097
Bistrovič Mirjana, Kajuhovo naselje
003, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001730995, izdala UE Kočevje.
gnx-279973
Bizjak Radovan, Ulica Cirila Kosmača 24,
Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1977655, izdala UE Tolmin. gnt-280127
Blagne Jana, Breg 020 B, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000795642, izdala UE Jesenice.
gnb-280120
Božič Tina, Mlinska cesta 001, Bled,
vozniško
dovoljenje,
kat. A1ABGH,
št. S 003191682, izdala UE Ljubljana.
gnu-279776
Britovšek Peter, Trebinjska ulica 004,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003190004, izdala UE Ljubljana.
gnm-280084
Brnot Urša, Viška cesta 049 C, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003173839, reg. št. 290270, izdala UE
Ljubljana. gnx-280073
Brulc Jožef, Ulica Molniške čete 013,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002029930, reg. št. 20298, izdala UE
Ljubljana. gnq-279755
Bukavec Miloš Janez, Ulica Bratov
Jančar 027, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 003111069, reg. št. 35991,
izdala UE Ljubljana. gno-280082
Casar Jože, Fabianijeva ulica 041,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002079311, reg. št. 64136, izdala UE
Ljubljana. gnp-279756
Centrih Srečko, Debro 008, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002132377, reg. št. 14363, izdala UE
Laško. gnl-279785
Cerkvenik Simon, Ulica Pohorskega
bataljona
008,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 002098661,
reg. št. 246571, izdala UE Ljubljana.
gnr-280079
Čotar Nea, Tureli 047, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002188569,
izdala UE Nova Gorica. gno-279782
Čurč Uroš, Otiški vrh 19, Šentjanž pri
Dravogradu, vozniško dovoljenje, kat.
ABBECCEGH, št. S 1083777, izdala UE
Dravograd. gnd-279972
Čušin Boško, Podbela 036, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002207411, izdala UE Nova Gorica.
gnq-279780
Damjan Možina, Poljanski nasip 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
C010A5HK9X1, izdano v Berlinu, Nemčija.
gns-279753
Dobravc Alojz, Šilihova ulica 2,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001905275, izdala UE Žalec.
gnz-279975
Domitrica Marinka, Ižakovci 078,
Beltinci, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002214779, izdala UE Murska Sobota.
gns-280128
Drole Aleksandra, Doblar 006, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002007573, izdala UE Nova Gorica.
gni-280113
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Eržen Dalibor, Francarlja 021, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. B, C, F, G, H
– duplikat, št. S 000523806, reg. št. 131,
izdala UE Kranj. gnc-280094
Fajmut Bojana, Tugomerjeva ulica 002,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003170424, izdala UE Ljubljana.
gnz-279746
Ferko Robert, Vodopivčeva ulica 001 A,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 001620643, reg. št. 000031584,
izdala UE Domžale. gnv-280100
Fistravec Andraž, Bresterniška ulica 051,
Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, A do 50 km/h, št. S 001765874, reg. št.
126662, izdala UE Maribor. gnd-280093
Fon Janez Božidar, Klemenčičeva ulica
001, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A,
B, G, H, št. S 000645069, reg. št. 89651,
izdala UE Ljubljana. gnt-280077
Galić Darko, Mejna ulica 058, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B, BE, C,
CE, G, H, št. S 003060183, reg. št. 109418,
izdala UE Maribor. gnj-280087
Gašperlin Boris, Njegoševa cesta 006
A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
G, H, št. S 000545999, izdala UE Ljubljana.
gnn-280083
Glavač Božidar, Špeglova ulica 004,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B,
G, H, št. S 003178539, izdala UE Velenje.
gne-280117
Gobec Dejan, Vandotova ulica 045,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001775478, reg. št. 000055356, izdala
UE Ljubljana. gnt-280102
Gorjanc Frane, Aljaževa ulica 043,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003208847, reg. št. 220552, izdala UE
Ljubljana. gnd-279743
Gril Aleš, Janškovo selo 014, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003054053, izdala UE Velenje.
gnc-280119
Hajrić Adnan, Fakinova ulica 012,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003015478, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnc-279969
Hercog Ivan, Dragomerška cesta 64,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1677004, reg. št. 10908,
izdala UE Vrhnika. gnc-279794
Hodžić Fadil, Sremič 1, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 21240, izdala
UE Krško. gnu-280105
Horvat Janja, Scopolijeva ulica 005,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002088515, reg. št. 199514, izdala UE
Ljubljana. gnk-279761
Humek Mihaela, Laze 021, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000454684, izdala UE Novo mesto.
gnb-279974
Ivanišević Dragana, Bresterniška ulica
019, Bresternica, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 001544748, reg. št. 122058,
izdala UE Maribor. gng-280090
Jakob Anamarija, Ulica Goce Delčeva
52, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001615279, reg. št. 257341,
izdala UE Ljubljana. gnq-279855
Jakolič Bojan, Brstje 19, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1621871, izdala
UE Ptuj. gny-279847
Jakše Rok, Topniška ulica 033,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003189847, reg. št. 234289, izdala UE
Ljubljana. gnr-279754

Janša Jan, Polje, cesta XXXIV 001,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003207505, izdala UE Ljubljana.
gnu-279751
Jekovec Mihaela, Medenska cesta 096,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001592905, izdala UE Ljubljana.
gno-279757
Jelen Vinko, Šturmovci 28 A, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, G, H,
št. S 1262305, izdala UE Ptuj. gnu-280126
Jereb Jože, Preloge 073, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001708474, reg. št. 255302, izdala UE
Ljubljana. gnj-279762
Jerič Drago, Lovska ulica 025, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, G, H,
št. S 003122637, reg. št. 24169, izdala UE
Maribor. gni-280088
Jordan Miran, Cesta borcev 2 B, Log
pri Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 3215090, izdala UE Vrhnika.
gnm-280063
Jovanović Kojo, Rusjanov trg 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001821970, reg. št. 126064, izdala UE
Ljubljana. gng-280115
Jovanovski Ivica, Brestje 009, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, C, G,
H, št. S 001343795, izdala UE Nova Gorica.
gnh-280114
Juvan Andrej, Milje 055, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A1, B, G, H, št.
S 002252010, reg. št. 56198, izdala UE
Kranj. gnb-280095
Kegljevič Aleš, Begunje na Gorenjskem
081 C, Begunje na Gorenjskem, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002022210,
izdala UE Radovljica. gns-279778
Klemenc Dušan, Perovo 006, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002160517, reg. št. 25568, izdala UE
Kamnik. gns-279978
Koder Franc Miloš, Trdinova ulica 005,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002098998, reg. št. 110702, izdala UE
Ljubljana. gnf-279766
Kojc Špela, Šalek 084, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 003054421,
izdala UE Velenje. gnv-280125
Kokot Bogdan, Ulica Gradnikove brigade
015, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 001833411, izdala UE Nova
Gorica. gnj-280116
Komel Tomaž, Cankarjeva ulica 082,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003081154, izdala UE Nova Gorica.
gnr-279779
Korkoski Lube, Cesta Heroja Šercerja
003, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat.
BBECCEFGH, št. S 001925351, izdala UE
Velenje. gnz-279971
Korošec
Iztok,
Runarsko
001,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002160210, reg. št. 6976, izdala UE
Cerknica. gnx-279773
Korošec Miran, Kidričeva ulica 076,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 001527618, izdala UE Ljutomer.
gno-280061
Koršič Matej, Ulica Božidarja Jakca 2,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. SI 61369, reg. št. 11821,
izdala UE Piran. gno-280057
Kosem Kaja, Cesta v Zgornji Log 045,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003145768, reg. št. 285520, izdala UE
Ljubljana. gnw-279749
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Košir Zvezdana, Klanska ulica 001,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000889529, reg. št. 71041, izdala UE
Ljubljana. gnq-279805
Kovačec Boštjan, Čeče del 006 A,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 001881433, izdala UE Trbovlje.
gny-280122
Kovačič Andreja, Blejska cesta 008,
Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001355988, izdala UE Radovljica.
gnt-279777
Krupić Sanel, Cesta španskih borcev
57/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002114978, reg. št. 220300,
izdala UE Ljubljana. gnk-279961
Likon Marjan, Pod kolodvorom 003
A, Postojna, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, št. S 000131475, izdala UE
Postojna. gnb-279970
Lotrič Rada, Na Vidmu 068, Zgornja
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A
do 50 km/h, št. S 001720439, reg. št. 26099,
izdala UE Kranj. gnz-280096
Makovec Matej, Na Pristavi 053,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 001986168, reg. št. 33520,
izdala UE Ljubljana. gns-280078
Marchesan Vanja, Istrska cesta 105,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 000064332, izdala UE
Koper. gnl-279960
Marinič Suzana, Veluščkova ulica 007,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003004701 – dvojnik, reg. št. 86545,
izdala UE Maribor. gnl-280085
Marjanović Goran, Selo Balatun,
76310 Trnjaci, vozniško dovoljenje, kat.
B, BE, C, CE, G, H, št. S 003231011,
reg. št. 000046473, izdala UE Domžale.
gnp-280106
Markotić Danijel, Suška cesta 028,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001423444, izdala UE Škofja Loka.
gnw-280124
Medjugorac Karlo, Tivolska cesta 038,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001243694, reg. št. 222902, izdala UE
Ljubljana. gne-279767
Merlak Anton, Klunova ulica 010,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001455641, reg. št. 240932, izdala UE
Ljubljana. gnl-279760
Mesarič Tatjana, Medenska cesta 085,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002093209, reg. št. 235002, izdala UE
Ljubljana. gnt-279752
Mihelič Ema, Ledina 3, Bovec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1842282, reg. št.
218, izdala UE Tolmin. gnn-279783
Milojković Svetlana, Kačja ulica 006,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001319847, izdala UE
Koper. gnj-279962
Miško Marjan, Kog 049, Ormož, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002105634,
izdala UE Ormož. gnh-279968
Možina Marko, Naselje pod Hribom 021,
Gozd Martuljek, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 001778629, reg. št. 101798,
izdala UE Ljubljana. gnu-280076
Muzic Marko, Ulica 25. maja 012, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003045850, izdala UE Nova Gorica.
gnp-279781
Novak Marijan, Podrečje 001 C, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE, G,
H, št. S 001811503, reg. št. 000012304,
izdala UE Domžale. gno-280107
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Nuhić Jasmin, Logaršče 39, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3210568, reg. št. 218, izdala UE Tolmin.
gnm-279784
Obreza Miha, Ravnik 001, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003016549, izdala UE Cerknica.
gnw-279774
Olup Dejan, Zgornji Jakobski dol 040,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BBECCEGH, št. S 002061636, izdala
UE Pesnica. gnu-279801
Oman Aglaja, Ob Sotočju 014,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003035686, izdala UE Ljubljana.
gny-279747
Oprešnik Marija, Ulica Janeza Rožiča,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003119485, izdala UE Ljubljana.
gnr-279804
Perpar Mihael, Kamnik pod Krimom 090,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. G, H, št.
S 002146422, reg. št. 269089, izdala UE
Ljubljana. gnw-280074
Pesjak Rudolf, Spodnji Dolič 003,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. A1ABBECCEFGH, št. S 003218686,
reg. št. 2665, izdala UE Slovenske Konjice.
gny-279772
Pihlar Danica, Vukovski vrh 030, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003140481, izdala UE Pesnica.
gnn-280062
Poličnik Vida, Pot za razori 006,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001871723, izdala UE Ljubljana.
gni-279738
Poljak Emsud, Veluščkova ulica 004,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000104441, izdala UE Izola.
gnk-279786
Porenta Bojan, Dolgo Brdo 015,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003103291, izdala UE Ljubljana.
gni-279763
Prebil Marija, Podpeška cesta 033,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001869144, reg. št. 96250,
izdala UE Ljubljana. gnm-279759
Pregl Alojz, Hočko Pohorje 017 A,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. F, G, H,
št. S 000067875, reg. št. 60859, izdala UE
Maribor. gnk-280086
Pristov Zorica, Kozlarjeva pot 002,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001797483, reg. št. 131513, izdala UE
Ljubljana. gnn-279758
Rade Katarina, Šišenska cesta 009,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003070102, reg. št. 247144, izdala UE
Ljubljana. gng-279765
Ravnjak Nina, Pod vinogradi 055,
Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, A do 50 km/h, št. S 001740838, reg. št.
126197, izdala UE Maribor. gnh-280089
Remic Aleš, Sinja gorica 105,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1460924, reg. št. 12511, izdala UE
Vrhnika. gnz-279796
Rifelj Marko, Dobrava 006, Otočec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001656930, izdala UE Novo mesto.
gnk-279790
Robek Ivan, Lendavska ulica 013,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 002120495, izdala UE Murska
Sobota. gnm-279788
Simonović Nataša, Loka 011 A, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
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S 003073738, reg. št. 110021, izdala UE
Maribor. gne-280092
Sinani Arben, Radmirje 001, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001681530, izdala UE Mozirje.
gne-279771
Sitar Andreja, Hrastje 086 B, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A do 50
km/h, št. S 002177308, reg. št. 84654,
izdala UE Maribor. gnf-280091
Smrekar
Tomaž,
Gradišče
006,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000732809, reg. št. 60861, izdala UE
Ljubljana. gnf-279741
Somun Anja, Vodenska cesta 006,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003128127, izdala UE Trbovlje.
gnx-280123
Spudič Štefan, Stranska vas 014 A,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000775982, izdala UE Novo mesto.
gnu-279980
Stojnšek Davorin, Irje 31/a, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 2194426, reg. št. 20419, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnv-279775
Strajnar Marko, Topniška ulica 062,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002112130, reg. št. 174631, izdala UE
Ljubljana. gny-280072
Šerifoski Istref, Fazanska ulica 4, Lucija,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. B, C, G in H, št. SI 47190, reg. št.
13130, izdala UE Piran. gnl-280160
Šprinzar Boštjan, Cesta na stadion
008, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
BBECCEGH, št. S 002190877, izdala UE
Kočevje. gnj-279787
Šturm Janez, Zabretova ulica 010
C, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BBECCEGH, št. S 002134495, izdala UE
Ljubljana. gne-279742
Tomšič Matjaž, Smrjene 014, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. B, C, F, G, H, št.
S 001792677, reg. št. 129385, izdala UE
Ljubljana. gnp-280081
Tratnjek Božo, Panonska ulica 053,
Beltinci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001475954, izdala UE Murska Sobota.
gnl-279789
Trnovec Hendvika, Trebinjska ulica 002,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000295344, reg. št. 34231, izdala UE
Ljubljana. gnq-280080
Učakar Veter Matija, Šolska ulica 005,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003000262, reg. št. 24092, izdala UE
Kamnik. gnu-279976
Valentinčič Maša, Štihova ulica 024,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002093944, reg. št. 87837, izdala UE
Ljubljana. gnc-279744
Veberič Jožef, Grabonoš 26, Sveti
Jurij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,D1,F,G,H, št. S 001159843,
reg. št. 3021, izdala UE Gornja Radgona.
gnv-279725
Vladimirov Petra, Vošnjakova ulica 014,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001487741, izdala UE Ljubljana.
gnb-279745
Vreča Damjan, Črešnjevec ob Dravi 3 B,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 002179135, reg. št. 1435, izdala UE
Ruše. gnq-279880
Vrhovnik Peter, Depala vas 025,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001940609, reg. št. 000039711, izdala
UE Domžale. gnn-280108
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Zavašnik Marinka, Suhadole 038 O,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000004372, reg. št. 18065, izdala UE
Domžale. gnt-279977
Zorman Luka, Valburga 048, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 002232846, reg. št. 220234, izdala UE
Ljubljana. gnj-280112
Zrnič Alenka, Industrijska ulica 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001956203, reg. št. 5628, izdala UE
Ruše. gnp-279881
Zubonja Goran, Miklošičeva ulica 001 C,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000999027, reg. št. 206490, izdala UE
Ljubljana. gnv-280075
Zupan Uroš, Ulica Sallaumines 009 A,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001374541, izdala UE Trbovlje.
gnz-280121
Zver Marjan, Završje 027, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BBECCEGH, št.
S 002090253, reg. št. 137271, izdala UE
Ljubljana. gnx-279748

Zavarovalne police preklicujejo
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., veljavnost zavarovalnih dokumentov:
1-AO-2006 št.: 0217914 1 kos, OBR.POB
237 št. 00033738 1 kos. Ob-32142/07
Štrubelj Čadež Branka, Cesta II.
grupe odredov 1a, Ljubljana-Dobrunje,
zavarovalno polico, št. 11.036.748, izdana
na ime Edvard Čadež, izdala zavarovalnica
Grawe Zavarovalnica d.d. gnr-280029

Spričevala preklicujejo
Ambrožič Mojca, Šmalčja vas 4,
Šentjernej, spričevalo o končani OŠ, št.
77/45, izdano 15. 6. 1989, izdano na ime
Lenčič Mojca. gne-279996
Barbič Janez, Šutna 25, Podbočje,
spričevalo Srednje kmetijske šole Grm,
izdano leta 2003. gnn-280008
Benda Vladimir, Topovlje 3, Braslovče,
maturitetno spričevalo Srednje tehniške šole
v Celju, izdano leta 1984. gnt-279852
Cizerl Iris, Medribnik 5, Cirkulane,
spričevalo o končani OŠ Cirkulane.
gnf-280066
Čuš Darja, Vitomarci 11, Vitomarci,
spričevalo o končani OŠ Mladika.
gnb-279995
Grković Vidanka, Preglov trg 3, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Poklicne gostinske šole
Ljubljana, izdano leta 1982. gnz-279846
Grobelnik Anton, Galicija 54, Žalec,
diplomo Srednje kmetijske živilske šole
Celje. gnl-280010
Hodnik Martin, Iršičeva 10, Celje,
spričevalo o končani OŠ Delavske univerze
v Celju – v sklopu III. OŠ v Celju, izdano leta
1988. gnv-279825
Homar Janez, Grobelska 8/b, Mengeš,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
šole v Domžalah – strojni ključavničar.
gns-279853
Humar Saša, Dolinska 6/f, Koper
– Capodistria, indeks, št. 62000687,
izdala Visoka šola za turizem Portorož.
gns-279828
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Ivančič Barbara, Šared 23/c, Izola –
Isola, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske
šole, izdano leta 1982, izdano na ime Rajčič
Barbara. gnl-279735
Jurca Jure, Podgorica 32, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
elektrotehniko v Ljubljani, izdano leta 2001.
gns-280003
Kikelj Emilija, Bratovševa ploščad
18, Ljubljana, diplomo Srednje šole za
medicinske sestre, izdana leta 1978, na ime
Juhart Emilija. gnv-279750
Klaut Dijana, Vrtojbenska cesta 70,
Šempeter pri Gorici, maturitetno spričevalo
Pedagoške gimnazije Tolmin, izdano
leta 1979, izdano na ime Srnjak Dijana.
gnv-280175
Koprivec Marko, Rateče 68, RatečePlanica, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za miličnike, Ljubljana – Tacen, izdano leta
1982. gnt-280131
Kozamernik Milena, Stranska vas 26,
Dobrova, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgovske akademije v Ljubljani, izdano leta
2000. gnb-280020
Lapajne Jelka, Jakčeva ulica 40,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Upravno
administrativne šole v Kranju, izdano leta
1968. gny-280022
Lapajne Jelka, Jakčeva ulica 40,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1970. gnx-280023
Letonja Gal, Attemsov trg 17, Gornji
grad, indeks, št. 23050175, izdala Fakulteta
za strojništvo v Ljubljani. gnc-279869
Loboda Janez, Brejčeva ulica 31,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicne in strokovne šole Ljubljana,
izdano leta 1983. gnr-279729
Lušenc Zlatko, Paka 11, Vitanje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
elektro šole – jaki tok, izdano leta 1977.
gng-279865
Martinjak Bine, Ulica Milene Korbarjeve
5, Kranj, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole v Kranju, izdano leta 2002.
gnn-279958
Matanović Rok, Kidričeva 4/b, Kranj,
spričevalo 2. letnika Trgovske šole v Kranju,
izdano leta 2007. gnv-279850
Mihajlović Dejan, Streliška pot 14, Nova
Gorica, spričevalo 6., 7. in 8. razreda OŠ
Milojka Štrukelj Nova Gorica, izdano leta
1990, 1991, 1992. gnt-279727
Nosan Tanja, Dol. Suhadol 2/a, Brusnice,
spričevalo Gostinske šole – 3-letna – kuhar.
gnx-279848
Pačnik Dejan, Ulica Frankolovskih žrtev
30, Celje, indeks, št. 93640380, Fakulteta
za gradbeništvo. gnv-280025
Rezar Franc, Dolenja vas 156, Prebold,
spričevalo od 1. do 4. letnika in obvestilo o
upehu pri maturi Gimnazije v Celju, izdano
leta 1996 do 1999. gnp-280006
Rožman Marjana, Logarovci 35/a, Križevci
pri Ljutomeru, diplomo Srednješolskega
centra tehniško pedagoške usmeritve –
tekstilno konfekcijski tehnik Murska Sobota,
izdana leta 1990, na ime Reiter Marjana.
gny-279997
Stakić Aleksander, Kandijska 32, Novo
mesto, spričevalo od 1. do 3. letnika
Ekonomske srednje šole Novo mesto.
gnr-280004
Stanković Velizar, Bagremova 1, 18000
Niš, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške
srednje usnjarko galanterijske šole Domžale,
izdano leta 1969. gnl-279860

Švigelj Mitja, Imeno 68/b, Podčetrtek,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gostinske šole
v Ljubljani, izdano leta 1990, 1991 in 1992.
gnt-279731
Vlačić Sava, Lopare, Mačkovac – BIH,
diplomo Srednje gradbene šole Ljubljana,
izdana leta 1982. gni-280013
Vrabac Rok, Gradiška ul. 30, Straža,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 1997. gnp-279981
Vujasinović Peter, Novi trg 1, Ljubljana,
spričevalo 7., 8. in 9. razreda OŠ Majde
Vrhovnik Ljubljana. gnc-279944
Zalar Tadej, Kobetova ulica 20, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2005. gno-279857
Zečić Sabina, Kočevarjeva ulica 16,
Novo mesto, spričevalo o končani OŠ Bršljin
Novo mesto. gnm-280009
Zidar Ivan, Serovo 2, Šmarje pri Jelšah,
spričevalo o končani OŠ Šmarje pri Jelšah,
izdano leta 1981. gnr-280104
Zupančič Marija, v Varde 13, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Celje, izdano leta 1977.
gni-279938

Drugo preklicujejo
Babić Petar, Pavšičeva 4, Ljubljana,
izvod licence za opravljanje prevozov, št.
011391/001, serijska št. 01021394, izdana
10. 8. 2007 za vozilo Opel Vectra, reg. št.
LJ 95-9AU. gnt-279827
Balajc Katja, Vaneča 86, Puconci,
študentsko izkaznico, št. 07060065, izdala
Fakulteta za varnostne vede v Mariboru.
gnx-279998
Benec
Matevž,
Černetova
ulica
7, Ljubljana, izkaznico odvetniškega
pripravnika, št. 677/06, izdana 26. 5. 2006.
gnr-280129
Blatnik Matej, Vrhpolje pri Šentvidu
10, Ivančna Gorica, študentsko izkaznico,
št. 18060268, izdala FF v Ljubljani.
gnq-279955
Brazda Luka, Maistrova ulica 1, Litija,
študentsko izkaznico, št. 21017606, izdala
FDV v Ljubljani. gnh-279993
Cimerman Marko, Fulneša 6, Ljutomer,
delovno knjižico, ser. št A 540247, izdana
leta 2003. gnm-279959
Cingerle Maja, Banjšice 37, Grgar, vozno
karto, št. 0709728, izdal Avrigo d.d. Nova
Gorica. gnd-280068
CO – IGMA d.o.o., Jemčeva 45/a, Trzin,
pogodbo o zaposlitvi, št. 04244204464,
izdano na ime Vračar Siniša. gns-279728
Črešnovar Franc – avtoprevozništvo s.p.,
Sp. Rečica 68, Rečica ob Savinji, potdilo za
voznike, št. 508/AD45-3-7247/2007 z dne
31. 8. 2007, izdano na ime Ekmešič Haris.
gnw-279732
Dekleva Branko, Griček pri Željnah 16,
Kočevje, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdan pri Ministrstvu za šolstvo in
šport, leta 1981. gnc-279844
Delo prodaja družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., 1001 Ljubljana, Dunajska 5, žig z vsebino: DELO-PRODAJA, d.d.,
Kiosk Seidlova, NM. Ob-32141/07
Dolinar Matjaž, Loka 125, Tržič,
homologacijski kartonček, št. SA 3044750,
izdan 17. 2. 2005. gnm-279859
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Drobnič Urška, Česnikova ulica 32,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 506,
izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gng-279965
Durmiši Samet, Kovorska cesta 55, Tržič,
delovno knjižico. gng-279740
Gerič Štefan, Žižki 112, Črenšovci,
pobotnico, št. 04083 in vinkulacijsko potrdilo,
št. 034120 izdala Adriatic Slovenica.
gnu-279726
Herceg Martin, Dečno selo 23, Brežice,
delovno knjižico. gnd-279843
Heric Tadej, Cven 13, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 71060491,
Biotehniška fakulteta. gnt-280027
Hrastar Blaž, Trg 43, Mirna Peč,
študentsko izkaznico, št. 64040324, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnc-280019
Hudopisk Božidar, Brdinje 106, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico. gnc-280069
Jadek Andraž, Medno 70, LjubljanaŠentvid, študentsko izkaznico, št. 20202128,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnd-280018
Josipovič Živko – Avtoprevozništvo,
Agrokominatska cesta 6/a, Ljubljana-Polje,
izvod licence skupnosti za vlečno vozilo
Mercedes Benz, reg. št. LJ C3 – 92 J z
veljavostjo do 8. 8. 2010. gnf-280016
Jurčič & CO., d.o.o., Poslovna cona A 45,
Šenčur, cemt licenco 2007 SLO N. 0745 uz
oznako CE/300 in cemt zvezek – dnevnik,
št. 0745/1 (dnevnik za mednarodni prevoz).
gnt-279856
Kancilja
Anže,
Verdnikova
ulica
3/a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19378243, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnh-280014
Kancilja
Blaž,
Verdnikova
ulica
3/a, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 21050308, izdala FDV v Ljubljani.
gng-280015
Kašič Bernarda, Selska gora 6, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 1101138, izdala
Visoka šola za zdravstvo – oddelek za
delovno terapijo. gnq-279730
Kavar Tonček, Drulovka 52, Kranj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 3736-1-01315/2007, ser. št. 2764.
gnq-280130
Keramont d.o.o. Metlika, Na Obrh 35,
Metlika, hrvaški dovolilnici HR 191/11, št.
2399 in 2728. gns-280103

Št.

Kojadinović Rosa s.p., Laze pri Dolskem
3, Dol pri Ljubljani, delovno dovolenje, št.
99289994342, izdano na ime Milovanovič
Vladenka, dne 26. 2. 2007 – veljavno do
25. 2. 2008. gnq-280005
Kovač Mateja, Selo 52, Prosenjakovci
– Partosfalva, študentsko izkaznico, št.
19453177, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnw-279999
Kumer Biljana, Foitova 10, Velenje, 3
delnice KRS Velenje d.d., št. 030450,
030451 in 030452. gne-279992
Kurvan Davor, Bernetičeva 20, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnw-279849
Las Simon, Savinjska cesta 4a, Trbovlje,
službeno izkaznico, št. 1562 – vojaške
policije, izdana 23. 12. 2000, Ministrstvo za
obrambo. gnz-280000
Laznik Tomaž, Kovk 9, Dol pri Hrastniku,
študentsko izkaznico, št. 09990598,
Fakulteta za pomorstvo in promet.
gns-280028
Lenič Urša, Vir, Žnidaršičeva ulica 9,
Domžale, delovno knjižico. gno-280007
Lubiana Valter, Prade c. XIV/25, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnz-280071
Mejak Matej, Korte 126/a, Izola – Isola,
študentsko izkaznico, št. 63060181, izdala
FRI v Ljubljani. gnj-279862
Minatti
Matej,
Zvonarska
ulica
7, Ljubljana, službeno izkaznico, št.
006395-1, Ministrstvo za notranje zadeve.
gnu-280001
Nikotrans Sodnikar Niko s.p., Prečna
ulica 24, Kranj, potrdilo za voznika, št.
007173/BGD28-3-8966/2007 za cestni
prevoz blaga, izdano na ime Nenad
Djordjević. gnn-279858
Orel Srečo, Petričeva uilica 4, Ljubljana,
izkaznico za varnostnika, št. 003888,
izdana pri Ministrstvu za notranje zadeve.
gnz-280021
Perkovič Alojzija, Destrnik 47, Destrnik,
delovno knjižico. gnc-279994
Petre Bernarda, Brce 4, Dobrna, delovno
knjižico. gnm-279734
Pintarič Jan, Oljčna pot 69/a, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnu-280101
Pipan Matija, Cesta vstaje 84, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19981991,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnb-279845
Pirc Dejan, Slamnikarska 4, Mengeš,
študentsko izkaznico, št. 41200107,
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izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gne-280017
Podgoršek Jure, Grič 19, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
za gostinstvo in turizem Ljubljana.
gnk-279736
Potočnik Mitja, Grajska cesta 28,
Bled, študentsko izkaznico, št. 23030171,
Fakulteta za strojništvo. gny-280026
Radojković Tina, Majeričeva ulica 4,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 21060770,
izdala FDV v Ljubljani. gnb-279770
Rajh Dušan, Ključarovci 57, Križevci
pri Ljutomeru, preklic delovne knjižice,
objavljeno v Uradnem listu RS, št. 200/2004.
gnb-280070
Rašić Davor, Matjaževa ulica 13,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnk-280065
Rihar Ana, Dol pri Hrastovljah 10, Črni
Kal, izkaznico vojnega veterana, št. 2733.
gne-280067
Rižnar Daniel, Vaupotičeva ulica 1,
Gornja Radgona, študentsko izkaznico, št.
63060280, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko v Ljubljani. gnd-279768
Slana Milan, Anželova 14, Ptuj, orožni
list, št. 784. gnj-279737
Slokan Primož, Zatišje 12, Celje, delovno
knjižico. gnb-280099
Softić Jasmin, Trg izgnancev 8, Brežice,
delovno knjižico. gnx-280098
Stančić Dragana, Tesarska ulica 14,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-280024
Sterniša Janez, Nova vas 6, Preddvor,
potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence v
cestnem prometu, izdan pri INTERS-ES
d.o.o. Ljubljana. gnu-279851
Šolar Rok, Na Trati 14, Lesce, delovno
knjižico. gnr-279854
T.L.S. d.o.o., Sokolska ulica 5,
Ivančna Gorica, dovolilnico, št. 0002448.
gnn-279733
Vesel Miha, Stražarjeva 12, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41040134,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnv-279875
Zupančič Vera, Dolenjska cesta 80,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-280011
Žagar Anže, Vaše 16/g, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 63000318, izdala
Fakulteta za računalništvo v Ljubljani.
gnu-279826
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