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Leto XVIII

Javni razpisi
Ob-6073/08
Popravek
V javnem razpisu za sofinanciranje
programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2008 in 2009, objavljenemu v Uradnem listu RS, št. 56 z dne
6. 6. 2008, se podaljša rok, do katerega
morajo biti predložene prijave za dodelitev
sredstev:
Točka 18. se pravilno glasi:
»Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev: vloga na razpis
mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Javni
razpis za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih
2008–2009« ter z navedbo polnega naziva
in naslova pošiljatelja. Vloge morajo prosilci
poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno oddati v glavni pisarni Ministrstva
za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16,
Ljubljana, najkasneje do 11. 7. 2008. Šteje
se, da je vloga prispela pravočasno, če je
prispela v vložišče Ministrstva za šolstvo
in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana,
najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav do 13. ure. Obravnavane bodo v roku
dostavljene in pravilno označene vloge.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge, kot tudi vloge, ki ne bodo oddane na
predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega
postopka izbire.«
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 330-4/2008-2

Ob-6075/08
Popravek
Besedilo javnega razpisa za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Straža za
leto 2008, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 64 z dne 27. 6. 2008, se popravi, tako
da se glasi:
– pri ukrepu Investicije v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo
(26.000 EUR) se pri odstavku K vlogi mora
upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo v prvi alineji spremeni letnica 2007
v 2008,
– pri ukrepu Investicije v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo
(26.000 EUR) se pri odstavku Finančne
določbe v zadnji alineji spremeni letnica
2007 v 2008,
– pri ukrepu Varstvo tradicionalne krajine in stavb (8.000 EUR) se pri odstav-

ku Priloge k vlogi v prvi alineji spremeni
letnica 2007 v 2008.
Občina Straža
Ob-6130/08
Popravek
V javnem razpisu za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 64 z dne 27.
6. 2008, se v tretji alineji točke II. Predmet
prodaje pri stanovanju št. 10 na naslovu Ljubljanska 30, Postojna, popravi izklicna cena,
ki pravilno glasi 64.760 EUR.
Občina Postojna
Št. 430-289/2008
Ob-6033/08
Na podlagi Zakona o varnosti cestnega
prometa, ZVCP-1 (Uradni list RS, št. 56/08
– uradno prečiščeno besedilo) in Pravilnika
o tehničnih pregledih motornih in priklopnih
vozil (Uradni list RS, št. 88/05, 119/07), objavljamo
obvestilo o razpisu
za zbiranje ponudb
z naslednjo vsebino:
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, telefon, faks, e-pošta, internetni naslov): Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, tel.
01/428-40-54, faks: 01/428-57-91, e-pošta:
jr.mnz@gov.si, internetni naslov: http://www.
mnz.gov.si.
3. Vrsta in opis predmeta razpisa: podelitev dovoljenj za izvajanje usposabljanja strokovnih delavcev pooblaščenih organizacij
za tehnične preglede motornih in priklopnih
vozil ter delavcev, ki opravljajo postopke
registracije vozil (v nadaljnjem besedilu: referentov) pooblaščenih gospodarskih družb
in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki
opravljajo dejavnost prodaje vozil, za nedoločen čas, in sicer:
a) priprava kandidatov za kontrolorja
tehničnih pregledov (v nadaljnjem besedilu:
kontrolor) za opravljanje izpita pred komisijo,
ki jo imenuje minister za notranje zadeve,
b) priprava kandidatov za vodjo tehničnih pregledov za opravljanje izpita pred komisijo, ki jo imenuje minister za notranje
zadeve,
c) priprava kandidatov za referenta za
opravljanje preizkusa usposobljenosti pred
komisijo, ki jo imenuje minister za notranje
zadeve,
d) obnavljanje znanja kontrolorjev, vodij
tehničnih pregledov in referentov.

Podrobnejši opis predmeta razpisa je naveden v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj izvedbe: kraj izvedbe usposabljanja je lokacija, ki jo ponudnik navede
v ponudbi, in sicer na območju Republike
Slovenije.
5. Razdelitev na sklope: ne.
6. Variante so dopustne: ne.
7. Trajanje razpisa ali rok za zaključek:
naročnik bo podelil dovoljenja vsem ponudnikom, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje,
in sicer predvidoma v roku 30 dni od dokončnosti izdanega sklepa o podelitvi dovoljenj.
8. Obvezni depoziti in jamstva (če je to
potrebno): ---.
9. Glavni pogoji financiranja in plačilna
ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: pogoji so podani v razpisni
dokumentaciji.
10. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov – izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov – izvajalcev
v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila (npr.
pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo
izbrani na razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi razpisa mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih
ponudnikov – izvajalcev za izvedbo naročila
in poslovodečega ponudnika – izvajalca. Ne
glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Natančnejša določila so podana v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji za sodelovanje na razpisu: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.
12. Merila za izbiro: ---.
13. Rok za sprejemanje ponudb (datum,
čas, naslov za predložitev ponudbe): ponudba
se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme
do dne 30. 7. 2008, najkasneje do 15. ure.
Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, glavna pisarna, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
Vse nepravočasno prejete ponudbe bo
strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponud
nikom.
14. Veljavnost ponudbe: ponudba mora
veljati najmanj 90 dni od roka za predložitev
ponudbe.
15. Pogoji odpiranja ponudb (datum,
čas, kraj odpiranja ponudb): javno odpiranje ponudb bo dne 31. 7. 2008 ob 12. uri
na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (med
etaža), Ljubljana.
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Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
16. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je brezplačno dostopna na
internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila. Vsa
dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe,
spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem spletnem naslovu naročnika.
Ponudniki lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila, in
sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za
oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila
najkasneje do dne 22. 7. 2008.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo
ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila.
Vprašanja lahko ponudniki pošljejo po
elektronski pošti na naslov: jr.mnz@gov.si
ali po faksu 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Razpis za zbiranje ponudb za podelitev dovoljenj za izvajanje
usposabljanja, št. 430-289/2008«.
Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih
naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega
roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo
posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 043/08
Ob-6029/08
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Skrajšano: Tehnološka
agencija Slovenije (TIA), Dunajska cesta
22, 1511 Ljubljana, tel. 01/230-88-70, faks
01/230-88-83, davčna številka: 11683961,
matična številka: 2045419, http://www.tia.si,
objavlja
javni razpis
»spodbujanje procesa komercializacije
znanja«
v okviru:
programa ukrepov za spodbujanje podjet
ništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–
2013
3. Ukrep: Razvoj in inovacije v gospodarstvu
3.3.4.: Zagonska sredstva za novonastala inovativna podjetja
1. Opredelitev neposrednega proračunskega uporabnika in izvajalca razpisa
Neposredni proračunski uporabnik je
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
Izvajalec razpisa je Javna agencija za
tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana (v nadaljevanju agencija).
2. Pravne podlage za izvedbo javnega
razpisa
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 UPB-1, 61/06
– ZDru-1), Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A), Sklep
o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
razvoj Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 12/04, 75/06), Zakon o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07
– ZSPDPO), Proračun Republike Slovenije
za leto 2008 in 2009 (Uradni list RS, št.
114/07), Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Dopolnjen program ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007–2013, Program dela in finančni načrt
Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leto 2008 (sklep Vlade
RS št. 47601-2/2008/3, z dne 28. 2. 2008),
Mnenje Ministrstva za finance o skladnosti
sheme državne pomoči »Program ukrepov
za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013«, de minimis,
št. priglasitve M002-5715334-2007 dne
6. 11. 2006 (z dopolnitvami 15. 2. 2007,
19. 4. 2007 in 26. 9. 2007), Pogodba št.: TIA
– 6064 – 2008 – NS, z dne 24. 6. 2008.
3. Predmet, namen in cilji razpisa
3.1 Predmet razpisa
Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo
projekte prenosa znanja in raziskovalnih rezultatov iz raziskovalnih skupin na trg. Javni razpis sledi principu odprte inovativnosti
(»open innovation«), to je, da se proces komercializacije odvija izven organizacije, ki je
raziskovalni rezultat razvila, kar pomeni, da
raziskovalni rezultat ni bil razvit v podjetju,
ki je prijavitelj projekta.
Rezultat projekta mora predstavljati komercializacijo znanja oziroma raziskovalnih
rezultatov.
3.2 Namen razpisa
Namen javnega razpisa je pospešiti prenos znanja in raziskovanih rezultatov iz raziskovalnih skupin na trg ter spodbujati ustanavljanje podjetij, ki bodo element uspešne
komercializacije znanja in bodo zaposlovala
visoko usposobljeno delovno silo ter dosegala visoko dodano vrednost. Javni razpis
je namenjen spodbujanju podjetij v smeri tehnološkega razvoja in inovativnosti za
krepitev svojega konkurenčnega položaja
na globalnem trgu.
Prijavitelji morajo pokazati, da je predmet projekta prenos znanja in raziskovalnih
rezultatov, ki so bili razviti v raziskovalnih
skupinah, na trg, in da se proces komercializacije raziskovalnih rezultatov odvija izven
organizacije, ki je raziskovalni rezultat razvila, kar pomeni, da raziskovalni rezultat ni
bil razvit v podjetju ali v sodelovanju s podjetjem, ki je prijavitelj projekta. Podjetje, ki je
prijavitelj projekta, mora biti mlado podjetje,
imeti rešen prenos intelektualne lastnine
med njim in raziskovalno skupino, kjer je
bil raziskovalni rezultat razvit, ter vsebovati mednarodno komponento, kar pomeni,
da ima bodisi mednarodne partnerje ali je
usmerjeno na mednarodne trge.
Med projekti bodo pri izbiri imeli prednost
tisti, ki bodo izkazovali:
– višjo tehnološko, poslovno in tržno perspektivnost projekta,
– kakovosten načrt izvedbe projekta,
– sposobnost podjetja ali ključnih oseb
za izvedbo projekta,
– ustrezen načrt razvoja podjetja in ugodne poslovne učinke projekta na podjetje.
Hkrati s prijavo na javni razpis »Spodbujanje procesa komercializacije znanja«
se prijavitelji prijavljajo tudi na mednarodni

razpis »VALOR« (Priloga 4 VALOR) (več
o mednarodnem razpisu VALOR na spletni
strani www.tia.si), kar pomeni, da sprejemajo tudi obveznosti mednarodnega razpisa
»VALOR«.
4. Pogoji sodelovanja
Z javnim razpisom bodo podprta podjetja
– prijavitelji projekta, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prikažejo, da je predmet projekta prenos znanja in raziskovalnih rezultatov, ki so
bili razviti v raziskovalnih skupinah, na trg, in
da se proces komercializacije raziskovalnih
rezultatov odvija izven organizacije, ki je
raziskovalni rezultat razvila, kar pomeni, da
raziskovalni rezultat ni bil razvit v podjetju
ali v sodelovanju s podjetjem, ki je prijavitelj
projekta;
– imajo rešen prenos pravic intelektualne
lastnine med raziskovalno skupino in podjetjem prijaviteljem;
– so mlado podjetje, kar pomeni, da je
podjetje registrirano po vključno 15. 12.
2004;
– niso kapitalsko povezani z organizacijo, v kateri je bil raziskovalni rezultat razvit;
– da razvoj raziskovalnega rezultata, ki
je predmet prenosa, ni bil financiran s strani
prijavitelja ali s strani s prijaviteljem povezanih podjetij;
– se strinjajo, da se hkrati s prijavo na
javni razpis »Spodbujanje procesa komercializacije znanja« prijavitelji prijavljajo tudi
na mednarodni razpis »VALOR« in s tem
sprejemajo vse obveznosti mednarodnega
razpisa »VALOR«;
– da projekt vsebuje mednarodno komponento, kar pomeni, da ima bodisi mednarodne partnerje ali je usmerjeno na mednarodne trge;
– prijavljeni projekt ni v nasprotju z etičnimi načeli;
– se zavezujejo, da bodo v primeru, da
je podjetje izbrano za sofinanciranje, za potrebe mednarodnega razpisa »VALOR« poročali v angleškem jeziku.
Splošni pogoji za podjetja:
– podjetje je registrirano pri pristojnem
sodišču ali drugem organu po vključno
15. 12. 2004;
– je gospodarska družba, registrirana
v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr.,
26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07
– ZTFI (100/07 – popr.), 10/08 – ZGD-1A) ali
samostojni podjetnik;
– spada v skupino mikro, malih in srednje
velikih podjetij v skladu s Priporočili Komisije
2003/361/ES, z dne 6. maja 2003, o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij
(priloga I Uredbe Komisije ES št. 364/2004
z dne 25. 2. 2004 o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za
majhna in srednje velika podjetja) (Priloga
1 VALOR);
– na dan oddaje vloge ni v stečajnem
postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije;
– v zadnjih treh koledarskih letih od datuma oddaje vloge ni sprožilo ali izpeljalo
prisilne poravnave;
– ima poravnane vse svoje obveznosti
do Republike Slovenije;
– je na dan 31. 12. 2007 bilo v stanju
kapitalske ustreznosti v skladu z 11. členom
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) (ne velja za
podjetja, registrirana po tem datumu);
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– ni pridobilo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po
letu 2000 in ni v postopku pridobivanja take
pomoči (podjetje je v težavah, če izpolnjuje kriterije iz 2. člena Zakona o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07
– UPB2); podjetje je v postopku pridobivanja take pomoči od dneva, ko pošlje vlogo
za pridobitev take pomoči na pristojno ministrstvo);
– ni na seznamu poslovnih subjektov
v Sklepu o objavi seznama poslovnih sub
jektov, s katerimi na podlagi določb Zakona
o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07,
102/07, 29/08);
– ni za iste stroške pridobilo in ne pridobiva sofinanciranje iz drugih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna
(na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene
pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila). V primeru ugotovitve že pridobljenega financiranja iz drugih javnih virov za isti
raziskovalno-razvojni projekt, se vloga za
takšen projekt zavrže. V primeru naknadne
ugotovitve dvojnega sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru raziskovalno-razvojnega projekta iz različnih javnih virov, se
prekine obveznost agencije po sklenjeni pogodbi za takšen projekt, zahteva pa se tudi
vrnitev vseh izplačanih sredstev z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva nakazila do dneva vračila;
– posamezno podjetje lahko v okviru tega
javnega razpisa nastopa največ enkrat.
Pogoji za raziskovalno skupino:
– v tem razpisu je raziskovalna skupina
organizirana skupina, katere dejavnost je
raziskovanje, in je vpisana v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije.
4.1 Omejitve sodelovanja
Do sredstev iz tega javnega razpisa niso
upravičeni:
– vladne službe, institucije javne uprave,
javna podjetja in hčerinska podjetja javnih
podjetij;
– velika podjetja;
– projekti, pri katerih gre za rutinske ali
redne spremembe obstoječih izdelkov ali
storitev in drugih dejavnosti v teku, tudi,
če bi take spremembe lahko predstavljale
izboljšave.
Na razpis se lahko prijavijo vsa mala in
srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, razen tistih, ki opravljajo
dejavnost, razvrščeno v naslednja področja,
oddelke, skupine in razrede po Standardni
klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo,
– skupina CA 10 – Premogovništvo (pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga, lignita in šote).
– področje G – Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe.
Do pomoči po pravilu de minimis niso
upravičena podjetja, katerim bi bila pomoč
neposredno povezana z izvozno dejavnostjo podjetja in pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju – upravičencu na podlagi pravila
de minimis ne sme presegati 200.000 EUR

6. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Vse pravočasne in formalno popolne
vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, ki bodo v skladu s predmetom in
namenom razpisa, in ki bodo izpolnjevale
pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v razpisu, bo ocenila strokovna komisija.
Strokovna komisija bo ocenila vloge na
podlagi naslednjih meril:

v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen
pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo
v cestno prometnem sektorju.
V skladu s 3. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči de minimis ni možno združevanje
pomoči za posamezen projekt, ki bi preseglo zgornjo mejo pomoči.
5. Upravičeni stroški
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov
se upošteva shema de minimis.
Sofinanciranje se lahko izvede le za
upravičene stroške, ki niso delno ali v celoti sofinancirani iz sredstev državnega ali
lokalnega proračuna ali virov EU in drugih
javnih virov.
Sofinancirajo se samo tiste aktivnosti
projektov, ki so opredeljene v namenu in
predmetu tega javnega razpisa. Za sofinanciranje se lahko uveljavljajo upravičeni
stroški, ki so nastali v povezavi s procesom
komercializacije znanja in raziskovalnih rezultatov, ki je del projekta, in so nastali po
datumu prejema vloge na razpis.
Upravičeni stroški so:
a) Stroški dela zaposlenih (raziskovalci,
tehniki in ostalo podporno osebje, ki so zaposleni izključno za razvojno-raziskovalno
dejavnost) do obsega, kot so le ti zaposleni
na razvojno-raziskovalnih aktivnostih projekta. Razvojno raziskovalne aktivnosti morajo
biti nedvoumno povezane s komercializacijo
raziskovalnega rezultata, ki je predmet projekta. Stroški dela se prikažejo z opravljenimi urami na projektu; maksimalna II. bruto
vrednost ure znaša ob objavi razpisa 18,92
EUR in je določena v skladu z Navodilom
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije. Navedena vrednost
ure se lahko spremeni skladno s spremembo Navodila Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije.
b) Stroški storitev zunanjih izvajalcev
(poslovno in tržno svetovanje, izdelava tržnih analiz in študij; stroški avtorskih honorarjev, neposredno povezanih s projektom,
stroški storitev za inovacije – tehnična knjižnica, kakovostno označevanje, preverjanje
in certificiranje).
c) Stroški storitev zunanjih izvajalcev za
dodatne razvojno raziskovalne aktivnosti,
za izdelavo dodatnih raziskav, neposredno
povezanih s komercializacijo raziskovalnega rezultata (dodatne razvojno raziskovalne
aktivnosti, ki so potrebne za prenos raziskovalnih rezultatov na trg); v maksimalni višini
20% vrednosti vseh upravičenih stroškov.
d) Stroški nematerialnih investicij (stroški
patentnih zaščit, stroški ostalih avtorskih zaščit, stroški patentiranih pravic).
e) Ostali stroški (vodenje projekta, najemnina, računovodske storitve, stroški energentov in telefona, interneta); v maksimalni
višini 10% vrednosti vseh upravičenih stroškov.
DDV ni upravičen strošek.
Kot dokazilo upravičenih stroškov se
predloži potrdilo o plačilu oziroma v primeru
stroškov dela zaposlenih izpolnjeno poročilo
posameznega zaposlenega o opravljenem
delu in izjavo podjetja o plačilu.
Nakup materiala ter storitev mora temeljiti na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in
uspešnosti, zagotavljanja konkurence med
ponudniki, transparentnosti, enakopravne
obravnave ponudnikov in sorazmernosti.
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Merilo
1. Opis, namen in cilj projekta
2. Inovativnost projekta
– razvoj novih proizvodov ali
storitev
3. Tehnološka perspektivnost
proizvoda/storitve, ki je
predmet projekta
4. Tržna perspektivnost
– potencialni trgi
5. Analiza trga
6. Organizacija projekta
7. Reference vodje projekta
8. Terminski plan – opisi
dela v mejnikih z navedbo
rezultatov mejnikov
9. Strategija razvoja podjetja
10. Pričakovano število
zaposlenih
11. Pričakovani ekonomski
učinki projekta na podjetje
Skupaj

Št. točk
10 točk
10 točk
5 točk
10 točk
10 točk
5 točk
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
100 točk

Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 točk.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranje projektov, ki so presegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena
glede na število doseženih točk, pri čemer
bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk.
V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se izbere naslednja vloga glede
na doseženo oceno.
V primeru, da je višina sredstev, ki ostane
nerazporejena, ker ne zadošča za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do
sofinanciranja, večja od 25.000 EUR, potem
je do sredstev v višini, ki ostane nerazporejena, upravičena naslednja vloga glede na
doseženo oceno.
7. Okvirna višina sredstev
Stopnja sofinanciranja navedenih upravičenih stroškov je do 85%.
Skupna višina razpisanih subvencij je
500.000 EUR.
Vrednost subvencije za posamezni projekt naj bo med 50.000 in 150.000 EUR.
Sredstva so zagotovljena v finančnem
načrtu ministrstva na proračunskih postavkah: 6064.
8. Izvedba sofinanciranja
Odobrena finančna sredstva bo agencija
nakazovala neposredno na račun podjetja
– prijavitelja. Osnova za izplačilo sredstev
je s strani skrbnika pogodbe na agenciji in
skrbnika pogodbe na ministrstvu pregledan
in potrjen zahtevek za izplačilo, ki ga v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije pripravi in izstavi agenciji prijavitelj.
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9. Obdobje za porabo sredstev
Posamezni projekt iz naslova tega razpisa mora biti zaključen najkasneje do 15. 9.
2009. Sredstva, odobrena za izvajanje projekta v posameznem proračunskem letu,
morajo biti porabljena do konca istega proračunskega leta, razen, če ministrstvo ob
koncu posameznega proračunskega leta
določi drugače, kar se uredi z aneksom
k pogodbi o izvajanju in sofinanciranju.
10. Hranjenje dokumentacije
Podjetja, katerih vloge bodo odobrene za sofinanciranje, bodo morala hraniti
vso dokumentacijo, povezano s projektom
v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še
najmanj 5 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj.
Pred iztekom tega datuma, lahko agencija
ta rok podaljša. Vsi sodelujoči morajo zagotoviti dostop do celotne dokumentacije
v zvezi z izvajanjem programa dela vsem
organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, tudi po izpolnitvi pogodbenih
obveznosti oziroma po poteku pogodbe
o sofinanciranju.
11. Način oddaje vloge in razpisni rok
Rok za oddajo vlog je 8. 8. 2008 do
12. ure.
Popolna vloga v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije mora biti v enem izvodu ne glede na vrsto prenosa te pošiljke dostavljena do zgoraj navedenega roka
v Glavno in splošno pisarno Javne agencije
za tehnološki razvoj Republike Slovenije,
Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana.
Vloge morajo podjetja dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga
– Valor« ter polnim naslovom prijavitelja na
zadnji strani.
12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Odpiranje
vlog bo potekalo 11. 8. 2008 ob 10. uri v sejni sobi agencije.
Nepravilno označenih (ni razvidno, da
gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis
se nanaša) in nepravočasno prispelih vlog
komisija za odpiranje ne bo obravnavala in
bodo vrnjene pošiljatelju.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija v roku 8 dni pozvala prijavitelje k dopolnitvi vlog. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelji v določenem roku ne
bodo dopolnili, bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, vloge, ki ne bodo skladne s predmetom in namenom razpisa, vloge, ki ne
bodo izpolnjevale pogojev za sodelovanje,
ki so navedeni v razpisu, bodo zavržene.
13. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja,
razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo
kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
se lahko nanaša na posamezen podatek
ali na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki
bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati
izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso del
poslovne skrivnosti, lahko agencija ali ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in
revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize.
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14. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči
s sklepom direktor agencije. Prijavitelji bodo
o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja
vlog. Morebitne pritožbe zoper sklep prijavitelji vložijo na agencijo. Za odločanje o pritožbi
je pristojno ministrstvo. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Prijavitelj – pritožnik mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo javno objavljeni na splet
nem naslovu agencije (http://www.tia.si).
15. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem
objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo
na spletnem naslovu agencije http://www.
tia.si.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi dvignejo tudi
v Glavni in splošni pisarni agencije pri Anji
Drnovšek od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do zaprtja javnega
razpisa.
16. Dodatne informacije in obveščanje
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo:
– v pisni obliki na naslov Javne agencije
za tehnološki razvoj RS, Dunajska cesta 22,
1511 Ljubljana, s pripisom »VALOR« ali
– v elektronski obliki na naslov: infoVALOR@tia.si.
Odgovore bo agencija javno objavila na
spletnem naslovu http://www.tia.si.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
šT. 0175/2008
Ob-6074/08
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO), Proračuna RS za leto 2008
(Uradni list RS, št. 126/06, 114/07), Zakona
o izvrševanju proračunov RS za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08),
Rebalans proračuna RS za leto 2008, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), Programa Vlade RS za spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2005–2009 in
Programa dela in finančnega načrta Javne
agencije RS za podjetništvo in tuje investicije za leto 2008, h kateremu je Vlada RS dala
soglasje na svoji 161. redni seji z dne 6. 3.
2008, in pogodbe št. JAPTI –2008-6032-MU
o financiranju izvajanja Programa internacionalizacije v letu 2008 med Ministrstvom za
gospodarstvo in Javno agencijo Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije,
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje
investicije, Dunajska cesta 156, Ljubljana,
dne 4. 7. 2008, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja dejavnosti
slovenskih poslovnih klubov v tujini
v letu 2008
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev za izvajanje spodaj opisanih dejavnosti
slovenskih poslovnih klubov, ki jih izvajajo
v državi, v kateri imajo sedež.
2. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je preko slovenskih poslovnih klubov
v tujini omogočiti nudenje pomoči sloven-

skim podjetjem, predvsem malim in srednjim, z informacijami in izkušnjami, ki jih
imajo na trgu že obstoječa slovenska podjetja, spodbuditi redne neformalne stike in
izmenjavo informacij, izvajanje promocije
slovenskega gospodarstva v tujini, redno
seznanjanje tuje poslovne javnosti z novimi
aktivnostmi, zakonodajo in ostalimi posebnostmi iz slovenskega poslovnega okolja
ter redno seznanjanje slovenskih institucij in
podjetij s spremembami v poslovnem okolju,
v katerem klub deluje.
3. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je vzpostavitev sodelovanja
z največ desetimi že delujočimi slovenskimi
poslovnimi klubi v tujini, z namenom izboljšati in pospešiti podporo pri spodbujanju internacionalizacije, kar naj bi vodilo do sklenitve novih poslov in posledično do večjega
izvoza Slovenije.
4. Pogoji za prijavo: na javni razpis se
lahko prijavijo slovenski poslovni klubi, ki
so vpisani v pristojni register države, v kateri ima slovenski poslovni klub sedež, do
dneva objave razpisa in imajo svoj tekoči
račun. Klub mora imeti vsaj 30 članov, in
sicer članov slovenskih podjetij s sedežem
v tujini ali Republiki Sloveniji, podjetij v lasti slovenskega kapitala (dalje: slovenska
podjetja) ter tujih podjetij. Člani kluba morajo plačevati članarino. Cilj dejavnosti kluba
mora biti usmerjen v uspešno gospodarsko
sodelovanje med Republiko Slovenijo in državo, v kateri klub deluje.
5. Upravičeni stroški
JAPTI bo financiral upravičene stroške
do višine največ 70%. Slovenski poslovni
klub, kateremu se dodelijo sredstva, mora
zagotoviti, da bo preostali del upravičenih
stroškov (vsaj 30%) financiral sam.
Upravičeni stroški, za katere se dodeli
spodbuda, se nanašajo na:
– stroške organizacije dogodkov poslovnega kluba v tujini (najem prostora in opreme, stroški vabljenja ter prevodov);
– stroške promocije slovenskega gospodarstva v tujini (internetne strani, objava v medijih, izdelava promocijskega mate
riala);
– stroške intelektualnih in osebnih storitev ter administrativne pomoči, v višini do
največ 50% dodeljenih sredstev.
6. Merila za dodelitev sredstev sofinanciranja:
– število organiziranih poslovnih dogodkov;
– promocija slovenskega gospodarstva
in dejavnosti poslovnega kluba (objava promocij, člankov);
– število tujih podjetij v poslovnem klubu
glede na število vseh podjetij v klubu.
Kolikor bosta iz iste države kandidirala
dva slovenska poslovna kluba, lahko sredstva pridobi le eden, in sicer tisti, ki bo v fazi
ocenjevanja pridobil več točk na podlagi
predstavljenih meril.
V primeru enakega števila točk slovenskih poslovnih klubov iz iste države, se sredstva dodelijo po naslednjih kriterijih: sredstva
dobi slovenski poslovni klub, čigar vloga je
prispela prva. Kolikor vloge prispejo na isti
dan, sredstva dobi slovenski poslovni klub,
ki ima več članov, oziroma kolikor imajo slovenski poslovni klubi enako število članov,
dobi sredstva tisti slovenski poslovni klub,
ki je dalj časa registriran.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa ter predvidena višina dodeljenih sredstev
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Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
delovanja slovenskih poslovnih klubov v tujini znaša 185.000 EUR z DDV. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena do 15. 11.
2008. Višina dodeljenih sredstev se določi
na podlagi ocene, ki jo posamezni klub prejme na podlagi meril.
Merila so ovrednotena s točkami kot izhaja iz ocenjevalnega lista, ki je dostopen
v razpisni dokumentaciji. JAPTI bo sklenil
pogodbo o sofinanciranju z do desetimi najvišje ocenjenimi slovenskimi poslovnimi klubi. Finančna sredstva bodo dodeljena tistim
slovenskim poslovnim klubom, ki bodo v fazi
ocenjevanja prejela vsaj 10 točk.
Višina dodeljenih sredstev se preračuna
po naslednjem modelu:
185.000 EUR / (deljeno s) seštevkom
vseh zbranih točk do deset najbolje ocenjenih klubov (ocenjenih z vsaj 10 točkami) =
vrednost ene točke v EUR.
Posamezen klub dobi sredstva: vrednost
ene točke v EUR * število zbranih točk =
_______ EUR.
Finančna sredstva so rezervirana na prevzeti proračunski postavki Ministrstva RS za
gospodarstvo 6032.
8. Dokumentacija javnega razpisa: dokumentacija javnega razpisa (obrazec za
pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev ter vzorec pogodbe) je na
razpolago na spletni strani Javne agencije
RS za podjetništvo in tuje investicije www.
japti.si oziroma: http://www.podjetniski-portal.si/content.aspx?rootnodeid=9. Razpisna
dokumentacija ter dodatna pojasnila lahko
prejmete po elektronski pošti, na osnovi
prošnje poslovnega kluba, na elektronski
naslov: mojca.logar@japti.si.
9. Način prijave: vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici. Na ovojnici morajo biti podane
naslednje oznake oziroma podatki: vidna
oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na razpis –
sofinanciranje slovenskih poslovnih klubov
v tujini v letu 2008«, polni naslov JAPTI ter
naziv vlagatelja ter njegov naslov na hrbtni
strani ovojnice.
10. Trajanje javnega razpisa: obravnavane bodo samo pravočasno oddane in popolne vloge. Za pravočasne štejejo vloge,
ki bodo prispele na naslov JAPTI, Javna
agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, Ljubljana, do 18. 7.
2008 do 14. ure.
11. Odpiranje in ocenjevanje vlog ter obveščanje o izboru: odpiranje vlog bo 21. 7.
2008. Odpiranje vlog ni javno. Komisija bo
obravnavala vse vloge, ki bodo prispele pravočasno. Vse nepravočasne vloge bodo zaprte vrnjene pošiljatelju. Strokovna komisija
ocenjuje prispele vloge po vrstnem redu prispetja, praviloma neposredno po odpiranju
vlog. Vlagatelji bodo o izidu obveščeni najkasneje v 60 dni od dneva odpiranja vlog.
Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije
Št. 51/2008
Ob-5979/08
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (ZSPDPO) (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),
programa prodaje in nakupa nepremičnega
premoženja občine, sprejetega z Odlokom
o proračunu Občine Pesnica za leto 2008
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(Medobčinski uradni vestnik, št. 11/2008) in
Posameznega programa prodaje nepremičnega premoženja objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pesnica, Pesnica
pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru.
2. Opis predmeta prodaje:
a) Komunalno opremljena nezazidana
stavbna zemljišča, ki se nahajajo znotraj
ureditvenega območja naselja Jarenina,
namenjena za stanovanjsko gradnjo, z naslednjimi zemljiškoknjižnimi in katastrskimi
podatki:
Z. št.
1.
2.
3.
4.

Parc. št.
66/15
66/16
67/1
67/16

kultura
travnik
travnik
sadovnjak
sadovnjak

Povr./m²
976
649
663
626

ZKV
62
62
62
62

k.o.
Jareninski Dol
Jareninski Dol
Jareninski Dol
Jareninski Dol

b) Komunalno opremljeno nezazidano
stavbno zemljišče v območju, ki se nahaja
znotraj ureditvenega območja naselja Pesnica pri Mariboru, z naslednjimi zemljiško
knjižnimi in katastrskimi podatki:
Z. št.

Parc. št.

1.

431/2

2.

431/3

3.
4.

434/35
434/36

kultura
ekst.
sadovnjak
ekst.
sadovnjak
njiva
njiva

Povr./m²

ZKV

k.o.

632

572

Ranca

740

572

Ranca

661
775

572
572

Ranca
Ranca

c) Komunalno opremljeno nezazidano
stavbno zemljišče v območju, ki se nahaja
znotraj ureditvenega območja naselja Jakobski Dol, z naslednjimi zemljiškoknjižnimi
in katastrskimi podatki:
Z. št.
1.

Parc. št.
187/1

kultura
njiva

Povr./m²
1.407

ZKV
372

3. Kriteriji, ki jih mora zainteresirani kupec zadovoljevati, da bo uvrščen v skupino
primernih kupcev:
Najnižja ponudbena cena za nepremičnino pod:
– a1 znaša 30.334,00 €
– a2 znaša 23.279,00 €
– a3 znaša 23.010,00 €
– a4 znaša 21.726,00 €
– b1 znaša 28.440,00 €
– b2 znaša 33.300,00 €
– b3 znaša 29.745,00 €
– b4 znaša 34.875,00 €
– c1 znaša 46.431,00 €.
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 v pisni obliki na
obrazcih razpisne dokumentacije. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 4. julija 2008, vsak delovni
dan na sedežu Občine Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru, soba
109/I, tajništvo župana.

k.o.
Sp. Jakobski Dol
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Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe ter samostojni podjetniki in 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 – overjen 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 in katastrske
občine – 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. V primeru, da
dva ali več ponudnikov za isto parcelo ponudi isto ceno, se bodo s ponudniki izvedla
dodatna pogajanja.
6. Rok za oddajo ponudb je vključno do
25. julija 2008, do 9. ure, priporočeno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine z oznako številke in katastrske občine parcele, za katero
se ponudba daje« ali osebno, na naslov:
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a,
2211 Pesnica pri Mariboru. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden polni naslov
ponudnika.
Ponudnik, ki je zainteresiran za več parcel, mora podati ponudbo za vsako parcelo
posebej.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo do roka prispele na naslov prodajalca.
V primeru, da ponudnik, ki je ponudbo
oddal in ne želi sodelovati na javnem razpisu, lahko ponudbo umakne do vključno
25. julija 2008, do 9. ure. Plačana kavcija
se ponudniku vrne najkasneje v 8-ih dneh
od dneva umika ponudbe.
7. Javno odpiranje pisnih ponudb bo
v petek, 25. julija 2008, ob 11. uri, v prostorih Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, sejna soba klet.
8. Postopek javnega razpisa se bo vodil
na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07).
9. Ostale določbe:
– ponudba 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 v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbo v roku iz
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prejšnjega stavka, prodajalec zadrži njegovo
kavcijo. Vplačana kavcija se kupcu vračuna
v kupnino. Ponudnik, ki na javnem razpisu
ne uspe, dobi brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje v 8-ih dneh po izvedenem
javnem odpiranju ponudb,
– 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,
– razpis se šteje kot uspel tudi v primeru,
če ponudbo odda le en ponudnik.
10. Način in rok plačila kupnine:
Kupec mora poravnati kupnino v celoti
najkasneje v roku 8 dni od dneva izstavitve
računa. Izročitev nepremičnine in prenos
lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov, navedenih v sedmi alinei
osme točke tega razpisa. Plačilo kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
11. Župan lahko ustavi postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov po prevzemu razpisne dokumentacije.
12. Kontakta oseba za dajanje informacij
je Irena Ribič Hlebec, vsak dan od 8. do 11.
ure, tel. 02/654-23-09, faks 02/653-07-91,
e-pošta: obcina.pesnica@pesnica.si.
13. Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.
Občina Pesnica
Št. 352-6/2008 0405
Ob-5988/08
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07) in določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 119/07) objavlja Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško
javni razpis
za sofinanciranje obnove starega
mestnega jedra Krško za leto 2008
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb
v starem mestnem jedru Krško in sofinanciranje izvedbe obnov zunanjih delov stavb
s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe
ali humanitarne organizacije:
– so lastniki zgradb v predelu starega
mesta Krško od vhoda iz Pijavške strani do
mostu čez reko Savo,
– so ali bodo do konca razpisa pripravile
dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi
izvedle,
– so dela izvedle na osnovi veljavnega
dovoljenja,
– lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del v letu 2008 (do konca razpisnega
roka) z dokazilom o plačilu,
– niso prejele sredstev iz drugih razpisov.

IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev namenjenih
za Projekt obnove individualnih hiš v mestnih jedrih na proračunski postavki 5762 je
27.124,00 €. Od tega se namenja za:
– sofinanciranje
obnove
v
višini
24.000,00 € (konto 4314),
– sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije v višini 3.124,00 € (konto 4314).
Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so
sestavni del tega razpisa. Najvišji odobreni
znesek po posameznem upravičencu je lahko do 20% vrednosti skupnega razpisanega
zneska. Neporabljena sredstva iz ene postavke se lahko v okviru razpisa prenesejo
na drugo postavko, če so na osnovi kriterijev
tega razpisa razdeljiva.
V. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2008 v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Rok za črpanje odobrenih sredstev je
31. 12. 2008.
VI. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Posamezne vloge bodo točkovane na
podlagi postavljenih meril, ki so podane skozi točkovnik:
1. Točkovnik za odobritev sredstev za
projektno dokumentacijo za:
– obnovo fasade v vidnem polju iz glavne ulice 50 točk,
– obnovo fasade v stranskih območjih
20 točk,
– obnovo strehe 50 točk,
– dodatna podstrešna stanovanja za oddajo 100 točk,
– lokale s turistično ponudbo (spominki,
bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti, turistične sobe ...) 80 točk,
– obnovo objekta kulturne dediščine 80
točk,
– obnovo zunanjosti gospodarskih objektov 20 točk.
2. Točkovnik za odobritev sredstev za
sofinanciranje izvedenih del v letu 2007:
– obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice 150 točk, če omet močno odpada
in se zaradi dotrajanosti menja tudi stavbno
pohištvo,
– obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice 100 točk, če se lušči zaključni sloj in
je potreba po menjavi stavbnega pohištva,
– obnova fasade v vidnem polju iz glavne
ulice 50 točk, če se obnavlja zaključni sloj,
– obnova fasade v stranskih območjih
40 točk,
– obnova strehe 120 točk,
– priprava dodatnih podstrešnih stanovanj za oddajo za vsako pridobljeno stanovanje 100 točk,
– odprtje ali dopolnitev obratujočega lokala za turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene
dejavnosti) 80 točk,
– obnova zunanjosti objekta kulturne dediščine 180 točk,
– obnova zunanjosti gospodarskih objektov 20 točk.
Večje število zbranih točk pomeni višjo
uvrstitev na prednostni vrstni red.
Občina Krško bo uvrstila prosilce tako,
da bo sofinancirala izvedbe najmanj 20% in
največ do 40% celotne vrednosti projekta na
osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih.
VII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in dokumentacije k vlogi.
Prijavni obrazec izpolni prijavitelj z vpisom verodostojnih podatkov.
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Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
1. prijavni obrazec,
2. dokazila o lastništvu objektov,
3. projektno dokumentacijo,
4. popis del in predračunsko vrednost
investicije,
5. pravnomočno gradbeno dovoljenje
oziroma lokacijsko informacijo,
6. soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine,
7. fotografijo stanja pred izvedbo del,
8. fotokopije računov in dokazil plačil izvedenih del,
9. izjavo vlagatelja, da sprejemajo razpisne pogoje, ki so sestavni del javnega
razpisa.
VIII. Obravnava vlog:
1. Vloge bo obravnavala in pripravila
predloge za dodelitev sredstev tričlanska
strokovna komisija, ki jo z Odločbo imenuje
župan.
2. Vse pravočasno prispele popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi meril, ki so sestavni del javnega
razpisa.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
5. Na podlagi predloga komisije župan
s sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana
v roku 30 dni po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka. Sredstva bodo upravičenci koristili
v skladu s sklenjenimi pogodbami.
IX. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najkasneje do
ponedeljka, 6. oktobra 2008, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj
– javni razpis: obnova starega mestnega
jedra Krško«.
Odpiranje vlog bo izvedeno do 17. 10.
2008 na Občini Krško. Odpiranje vlog ne
bo javno.
X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan Občine Krško
v roku 30 dni po izteku razpisnega roka
s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne
vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so
odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo od dneva vročitve
sklepa vlagatelju na župana Občine Krško.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova
odločitev je dokončna.
XI. Informacije: razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani, od dneva te objave do
izteka prijavnega roka, dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, Krško. Dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom po-

naslov in sedež ponudnika, odgovorno osebo-podpisnika pogodbe, številko transakcijskega računa ponudnika, davčno in matično
številko ponudnika, številko telefona, telefaksa in elektronski naslov ter kontaktno osebo ponudnika).
7. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti
višino ponujene kupnine, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne vrednosti nepremičnine, in
plačilne pogoje.
8. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da
zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanja ponudnika
ne vodi prisilna uprava ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države,
v kateri ima sedež.
9. Ponudnik mora predložiti dokazilo
o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja.
10. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da pooblaščena oseba ponudnika ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
11. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da
mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane, ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila.
12. Ponudnik mora predložiti potrdilo, da
v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa.
13. Ponudnik mora ponudbi priložiti garancijo za resnost ponudbe, ki jo izda prvorazredna banka ali zavarovalnica, v višini
10% izhodiščne vrednosti nepremičnine.
14. Rok veljavnosti ponudbe mora biti 90
dni od roka za predložitev ponudb.
15. Ponudnik mora ponudbi predložiti
originalno izjavo banke ali zavarovalnice,
da bo pridobil garancijo za dobro izvedbo
obveznosti iz točk 1 in 4 tega razpisa v višini 60.000,00 EUR, ki jo bo predložil, če bo
izbran kot kupec.
16. Uspeli ponudnik je dolžan skleniti
prodajno pogodbo najkasneje v roku 10 dni
od dneva prejema obvestila o izbiri. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da
je od pogodbe odstopil in lahko ponudnik
unovči garancijo za resnost ponudbe. Kupec
mora plačati kupnino najkasneje v osmih
dneh od podpisa pogodbe. V nasprotnem
primeru lahko Občina Žiri že sklenjeno pogodbo razdre in unovči garancijo za resnost
ponudbe.
17. Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da se strinja z v razpisu določenimi
pogoji prodaje.
18. Objava javnega razpisa za zbiranje
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnino, ki je predmet
tega razpisa. Občina lahko začeti postopek
do sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
III. Rok in naslov za vložitev ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,

sreduje: Miloš Kukovičič, tel. 07/498-13-09,
e-mail: milos.kukovicic@krsko.si, vsak dan
v času uradnih ur.
Občina Krško
Ob-5989/08
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
objavlja na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03), proračuna Občine Žiri za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 118/07), sprejetega programa prodaje premoženja Občine
Žiri za leto 2008 in posamičnih programov
prodaje občinskega stvarnega premoženja,
sprejetih na 7. redni seji Občinskega sveta
Občine Žiri dne 23. 12. 2007
javni razpis
za zbiranje ponudb za odkup stavbnega
zemljišča in izgradnjo večstanovanjskih
objektov
I. Predmet prodaje
Predmet razpisa je prodaja stavbnih zemljišč s parcelnimi številkami 903/1, 903/3,
903/8, 327/6, vse k.o. Dobračeva, v skupni izmeri 5646 m2. Zemljišča so locirana
v širšem območju centra Žirov in so del
kompleksa, ki je z občinskimi prostorskimi
planskimi dokumenti opredeljen za namen
blokovne gradnje.
Izhodiščna prodajna vrednost stavbnega zemljišča je 739.626 EUR oziroma
131 EUR/m2.
Izhodiščna cena ne vsebuje komunalnega prispevka in nobenih davščin.
II. Pogoji prodaje in vsebina ponudbe:
Nepremičnina se prodaja po sistemu videno – kupljeno.
1. Osnovne pogoje gradnje na stavbnem
zemljišču, ki je predmet prodaje, določa
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja
Loka za območje Občine Žiri, Uradni list RS,
št. 37/08. Ta določa maksimalno etažnost
objektov K+P+4.
Na predmetnem zemljišču je ponudnik
oziroma kupec dolžan zgraditi skupno ca.
55 stanovanj v treh večstanovanjskih objektih, od katerih naj bo eden večji s ca. 35
stanovanj in dva manjša s ca. 10 stanovanji.
Struktura stanovanj naj bo odraz kupčeve
analize trga.
Gradbeno zemljišče mora kupec za gradnjo ustrezno komunalno opremiti. Skladno s projektom in pridobljenim gradbenim
dovoljenjem mora urediti okolico objektov
in zgraditi potrebno število parkirnih mest.
Zagotoviti mora kvaliteto izvedbe v skladu
z veljavnimi gradbenimi standardi.
2. Notarski stroški, stroški dajatev na
promet nepremičnin in stroški prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo bremenijo kupca. Vpis v zemljiško knjigo lahko
predlaga vsaka od pogodbenih strank.
3. Z zgrajenimi stanovanji lahko ponudnik prosto razpolaga oziroma jih proda na
trgu.
4. Vsaj en objekt mora biti zgrajen
v roku 24 mesecev po sklenitvi prodajne
pogodbe.
5. Pri nakupu nepremičnine lahko sodelujejo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki morajo predložiti dokazilo o registraciji,
ki ni starejše od 30 dni.
6. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (naziv ponudnika,
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z oznako »Ponudba za odkup stavbnega
zemljišča S7 – ne odpiraj!«.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 10. 7. 2008 do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 10. 7. 2008 ob 14.
uri, v prostorih Občine Žiri na Loški cesti 1,
I. nadstropje in bo javno.
IV. Naslov in oseba, od katere se lahko zahteva dodatne informacije: informacije so na voljo na sedežu Občine Žiri
pri Idi Filipič-Pečelin, tel. 04/505-07-16,
e-mail: ida.filipic@obcina.ziri.si ali Franciju Kranjcu, tel. 04/505-07-18, e-mail: franci.kranjc@obcina.ziri.si, kjer se lahko dogovorite tudi za ogled zemljišča.
V. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja cena za odkup
zemljišča ob izpolnjevanju vseh pogojev
razpisa.
VI. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo kandidati obveščeni v roku največ 30 dni od
izteka roka za predložitev ponudb.
Občina Žiri
Ob-5990/08
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
objavlja na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03), proračuna Občine Žiri za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 118/07), sprejetega programa prodaje premoženja Občine
Žiri za leto 2008 in posamičnih programov
prodaje občinskega stvarnega premoženja,
sprejetih na 7. redni seji Občinskega sveta
Občine Žiri dne 23. 12. 2007
javni razpis
za zbiranje ponudb za odkup stavbnega
zemljišča za individualno stanovanjsko
gradnjo
I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je zazidljivo stavbno
zemljišče, parcela št. 864, k.o. Žirovski vrh,
v izmeri 3280 m2. Zemljišče je na pobočju,
orientiranem proti JV, nad območjem zazidalnega načrta Plastuhova grapa, ca. 1 km
vzhodno od centra mesta Žiri na vznožju
Žirovskega vrha.
Območje, katerega del je parcela 864,
k.o. Žirovski vrh, je z občinskimi prostorskimi planskimi dokumenti namenjeno čisti
individualni stanovanjski gradnji. Urejalo se
bo z lokacijskim načrtom.
Izhodiščna prodajna vrednost stavbnega
zemljišča je 156.948 EUR oziroma 47,85
EUR/m2.
Izhodiščna cena ne vsebuje komunalnega prispevka in nobenih davščin.
Pred začetkom posega na zemljišča je
potrebno izdelati lokacijski načrt in zemljišče komunalno opremiti. Primarni komunalni vodi so v neposredni bližini v razdalji do
30 m.
Nepremičnina se prodaja po sistemu videno – kupljeno.
II. Pogoji prodaje in vsebina ponudbe:
1. Pri nakupu nepremičnine lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti dokazilo o registraciji, ki
ni starejše od 30 dni, fizične osebe pa kopijo
osebnega dokumenta.
2. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (pravne osebe
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naziv ponudnika, naslov in sedež ponudnika, odgovorno osebo-podpisnika pogodbe,
številko transakcijskega računa ponudnika,
davčno in matično številko ponudnika, številko telefona, telefaksa in elektronski naslov
ter kontaktno osebo ponudnika, fizične osebe pa davčno in matično številko ter številko
računa in ime banke).
3. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti
višino ponujene kupnine, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne vrednosti nepremičnine.
4. Ponudnik mora pred iztekom roka
za oddajo ponudbe plačati varščino
v znesku 10.000 EUR, kot garancijo za resnost ponudbe, na račun Občine Žiri, št.
01347-0100007346. Neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena brez obresti, v roku
8 dni po dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, uspelemu ponudniku
pa bo vračunana v kupnino.
5. Uspeli ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 10 dni
od dneva prejema obvestila o izbiri. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da
je od pogodbe odstopil in izgubi pravico do
vračila varščine. Kupec mora plačati kupnino najkasneje v osmih dneh od podpisa pogodbe. V nasprotnem primeru izgubi pravico
do vračila varščine.
6. Notarski stroški, stroški dajatev na
promet nepremičnin in stroški prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo bremenijo kupca. Vpis v zemljiško knjigo lahko
predlaga vsaka od pogodbenih strank.
7. Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo,
da se strinja z v razpisu določenimi pogoji
prodaje.
8. Objava javnega razpisa za zbiranje
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnino, ki je predmet
tega razpisa. Občina lahko začeti postopek
do sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
III. Rok in naslov za vložitev ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
z oznako »Ponudba za odkup stavbnega
zemljišča PG – ne odpiraj!«.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 10. 7. 2008 do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 10. 7. 2008 ob 13.
uri, v prostorih Občine Žiri na Loški cesti 1,
I. nadstropje in bo javno.
IV. Naslov in oseba, od katere se lahko zahteva dodatne informacije: informacije so na voljo na sedežu Občine Žiri
pri Idi Filipič-Pečelin, tel. 04/505-07-16,
e-mail: ida.filipic@obcina.ziri.si ali Franciju Kranjcu, tel. 04/505-07-18, e-mail: franci.kranjc@obcina.ziri.si, kjer se lahko dogovorite tudi za ogled zemljišča.
V. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja cena za odkup zemljišča ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa.
VI. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo kandidati obveščeni v roku največ 30 dni od
izteka roka za predložitev ponudb.
Občina Žiri
Ob-6025/08
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
objavlja na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju,

razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03), proračuna Občine Žiri za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 118/07), sprejetega programa prodaje premoženja Občine
Žiri za leto 2008 in posamičnih programov
prodaje občinskega stvarnega premoženja,
sprejetih na 7. redni seji Občinskega sveta
Občine Žiri dne 23. 12. 2007
javni razpis
za zbiranje ponudb za odkup kompleksa
kmečke domačije Žirovski vrh 57, Žiri
I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje je kmetija Žirovski
vrh 57, Žiri, ki jo sestavljajo nepremičnine kmečka hiša, gospodarsko poslopje in
kozolec toplar s stavbnim zemljiščem ter
kmetijska in gozdna zemljišča v skupni izmeri 268.447 m2. Nepremičnina je vpisana
v zemljiškoknjižni vložek št. 37, k.o. Žirov
ski vrh.
Stavbno zemljišče, del parcele 1106
in parcela 26S, meri 1.684 m2, od tega je
184 m2 stavbišč. Kmečka hiša ima koristno
površino 70,20 m2, gospodarsko poslopje
92,80 m2 in kozolec toplar 54 m2. Hiša in
gospodarsko poslopje sta bila zgrajena
okrog leta 1870 in sta dotrajana. Kmetijska
zemljišča predstavljajo parcele štev. 1105,
1106-del, 1108 in 1120, vse k.o. Žirovski vrh
v skupni izmeri 56.024 m2, od tega po vrsti
rabe 4.000 m2 njive, 45.557 m2 travniki in
6.467 m2 pašniki. Gozd predstavljajo parcele 1103, 1106 – del, 1107, 1110/1, 1118,
1119 in 1123, vse k.o. Žirovski vrh v skupni
izmeri 210.739 m2.
Kmetija leži na pobočju Žirovskega vrha
in je ca. 2,5 km oddaljena od centra Žirov.
Lega je sončna, saj je večina njenih površin
eksponiranih proti jugozahodu. Opredelitev
namembnosti v strategiji prostorskega razvoja Občine Žiri daje na območju kmetije
možnosti razvijanja turistično gostinske dejavnosti z rekreacijo in športom.
Kmetija se prodaja v celoti v enem
delu. Izhodiščna prodajna vrednost je
243.190 EUR.
Izhodiščna cena ne vsebuje komunalnega prispevka in nobenih davščin.
Nepremičnina se prodaja po sistemu videno – kupljeno.
II. Pogoji prodaje in vsebina ponudbe:
1. Pri nakupu nepremičnine lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti dokazilo o registraciji, ki
ni starejše od 30 dni, fizične osebe pa kopijo
osebnega dokumenta.
2. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (pravne osebe
naziv ponudnika, naslov in sedež ponudnika, odgovorno osebo-podpisnika pogodbe,
številko transakcijskega računa ponudnika,
davčno in matično številko ponudnika, številko telefona, telefaksa in elektronski naslov
ter kontaktno osebo ponudnika, fizične osebe pa davčno in matično številko ter številko
računa in ime banke).
3. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti
višino ponujene kupnine, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne vrednosti nepremičnine.
4. Ponudnik mora pred iztekom roka
za oddajo ponudbe plačati varščino
v znesku 10.000 EUR, kot garancijo za resnost ponudbe, na račun Občine Žiri, št.
01347-0100007346. Neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena brez obresti, v roku
8 dni po dokončnosti sklepa o izbiri najugod
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nejšega ponudnika, uspelemu ponudniku pa
bo vračunana v kupnino.
5. Uspeli ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 10 dni
od dneva prejema obvestila o izbiri. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da
je od pogodbe odstopil in izgubi pravico do
vračila varščine. Kupec mora plačati kupnino najkasneje v osmih dneh od podpisa pogodbe. V nasprotnem primeru izgubi pravico
do vračila varščine.
6. Notarski stroški, stroški dajatev na
promet nepremičnin in stroški prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo bremenijo kupca. Vpis v zemljiško knjigo lahko
predlaga vsaka od pogodbenih strank.
7. Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo,
da se strinja z v razpisu določenimi pogoji
prodaje.
8. Objava javnega razpisa za zbiranje
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnino, ki je predmet
tega razpisa. Občina lahko začeti postopek
do sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
III. Rok in naslov za vložitev ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
z oznako »Ponudba za odkup kmetije Žirovski vrh 57 – ne odpiraj!«.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 14. 7. 2008 do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 14. 7. 2008 ob 13.
uri, v prostorih Občine Žiri na Loški cesti 1,
I. nadstropje in bo javno.
IV. Naslov in oseba, od katere se lahko zahteva dodatne informacije: informacije so na voljo na sedežu Občine Žiri
pri Idi Filipič-Pečelin, tel. 04/505-07-16,
e-mail: ida.filipic@obcina.ziri.si ali Franciju Kranjcu, tel. 04/505-07-18, e-mail: franci.kranjc@obcina.ziri.si, kjer se lahko dogovorite tudi za ogled zemljišča.
V. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja cena za odkup zemljišča ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa.
VI. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo kandidati obveščeni v roku največ 30 dni od
izteka roka za predložitev ponudb.
Občina Žiri
Ob-6059/08
Na podlagi 7. člena Odloka o oglaševanju v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št.
67/04 z dne 18. 6. 2004), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št.
24/06 z dne 7. 3. 2006), Pravilnika o pogojih
za enotno oblikovno podobo objektov za
oglaševanje (Uradni list RS, št. 28/06 z dne
17. 3. 2006), Odloka o komunalnih taksah
v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 60/05

z dne 24. 6. 2005) in Pravilnika o oddajanju
oglasnih mest in/ali oglasnih objektov v lasti
Občine Grosuplje v najem (Uradni list RS,
št. 110/05 z dne 9. 12. 2005), Občina Grosuplje objavlja
javni razpis
za oddajo oglasnih objektov in/ali
oglasnih mest v Občini Grosuplje
1. Predmet in območje javnega razpisa
Predmet razpisa oddaje oglasnih objektov in/ali oglasnih mest za namen oglaševanja so trije sklopi:
a) I . sklop – oglasni stolpi in oglasna
mesta za postavitev oglasnih panojev in/ali
b) II. sklop – nosilci in drogovi čez cestnih transparentov in/ali
c) III. sklop – oglasna mesta za namestitev oglasnih panojev na drogovih javne
razsvetljave.
Prijavitelj se lahko prijavi za en ali več
sklopov.
Oglasno mesto je prostor za namestitev
oglasnega objekta.
Oglasni objekti po tem javnem razpisu
so: oglasni stolpi, oglasni panoji, nosilci in
drogovi čez cestnih transparentov ter oglasni panoji na drogovih javne razsvetljave.
Oglasni objekti se lahko postavljajo na
zemljiščih in objektih, v skladu z razpisno
dokumentacijo, na katerih ima Občina Grosuplje lastninsko pravico, stvarno pravico ali
katero drugo pravico na javnih površinah.
Kataster oglasnih mest s posameznimi
vrstami stalnih objektov za oglaševanje, je
priloga k temu javnemu razpisu. Oglasna
mesta po tem javnem razpisu so oglasna
mesta za postavitev oglasnih panojev in
prosti drogovi javne razsvetljave za namestitev oglasnih panojev.
Predmet oddaje so vsa oglasna mesta/oglasni objekti, ki so označeni v katastru oglasnih mest, znotraj posameznega
sklopa. Prijavitelj mora oddati prijavo za vsa
oglasna mesta/oglasne objekte iz I. ali II.
sklopa, v nasprotnem primeru, bo njegova
prijava kot nepravilna zavrnjena. Za sklop
III. pa prijavitelji izberejo oglasna mesta iz
Katastra oglasnih mest, v poljubni količini.
Oglasna sredstva so obvestila in sporočila v obliki plakatov, nalepk, transparentov,
letakov, napisov, znakov in simbolov s sporočilno vsebino, ki se namestijo na oglasni
objekt.
2. Začetek in čas trajanja najemnega
razmerja: začetek pogodbenega razmerja
je predvidoma 1. 8. 2008 za obdobje 5 let.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
a) prijavitelj je pravna oseba ali samostojni podjetnik, registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa;
b) prijavitelj razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi kapacitetami, delovnimi sredstvi ter ostalimi pripravami, ki so
potrebne za uspešno izvajanje predmeta
razpisa;

Št.

67 / 4. 7. 2008 /

Stran

2437

c) prijavitelj je finančno usposobljen za
izvajanje predmeta razpisa;
d) prijavitelj ima poravnane vse davke in
ostale obveznosti do RS;
e) prijavitelj v zadnjih 12 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov;
f) prijavitelj ima poravnane vse zapadle
obveznosti do Občine Grosuplje.
4. Obvezne sestavine za prijavo na razpis: v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Strokovne reference in druga dokazila, ki morajo biti predložena za ugotavljanje
usposobljenosti prijavitelja: v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril
Merila za sklop I. in II.
1. ponujena najemnina za eno oglasno
mesto in/ali oglasni objekt – 40 točk,
2. dosedanje izkušnje ponudnika (reference) – 20 točk,
3. obveščanje za potrebe Občine Grosup
lje – 10 točk,
4. samo za sklop I.: Izgled oglasnih panojev – 30 točk.
Najvišje število točk, ki jih posamezni
prijavitelj lahko dobi za sklop I. je 100, za
sklop II. pa 70. Izbran bo prijavitelj, ki bo pri
posameznem sklopu prejel največ točk.
Merila za sklop III.
Merilo je število oglasnih mest, za katere
prijavitelj ponudi, da jih vzame v najem. Javni razpis za sklop III. se odda prijavitelju, ki
ponudi, da vzame v najem največje število
oglasnih mest.
7. Rok in način predložitve prijav: do 28. 7.
2008 do 12. ure, na naslov: Občina Grosuplje, Taborska c. 2, 1290 Grosuplje, v zaprti
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba
– javni razpis – oglaševanje«. Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani.
8. Rok za izbor prijavitelja: 30 dni od odpiranja ponudb.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru prijavitelja: 15 dni po izdaji
odločbe.
10. Odgovorne osebe za dajanje pisnih
in ustnih informacij med razpisom: ponudniki
lahko dobijo dodatne pisne informacije na
pisna vprašanja, poslana do 25. 7. 2008.
Odgovorna oseba za posredovanje informacij je Marina Štrus.
11. Druge informacije o naročilu: datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na www.
grosuplje.si (rubrika razpisi). Kataster oglasnih mest lahko prijavitelji dobijo po pošti ali
osebno na Občini Grosuplje, po predhodni
najavi pri Marini Štrus po elektronski pošti Marina.Strus@ob.grosuplje.si ali po tel.
01/788-87-50.
12. Datum in kraj odpiranja prijav: 28. 7.
2008 ob 12.30, v prostorih Občine Grosuplje, Taborska c. 2, 1290 Grosuplje. Odpiranje prijav ne bo javno.
Občina Grosuplje
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Javne dražbe
Št 478-20/2008
Ob-6045/08
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
7, Kostanjevica na Krki, na podlagi 19. in
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) ter na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2, 27/08 odločba US RS), objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Kostanjevica na Krki
Predmeti prodaje
Predmeti prodaje so:
1. Objekt na naslovu Črneča vas 29, Kostanjevica na Krki, stoječ na zemljišču parc.
št. 79.S – stavbišče v izmeri 4 60 m2, pašnik
v izmeri 2 12 m2 in njiva v izmeri 1 82 m2,
vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 418,
k.o. Črneča vas,
2. nepremičnina parc. št. 1459/2 – travnik
v izmeri 8 00 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 2345, k.o. Kostanjevica,
3. nepremičnina parc. št. 1459/2 – travnik
v izmeri 7 80 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 2345, k.o. Kostanjevica,
4. nepremičnina parc. št. 823/8 – njiva v izmeri 6 118 m2, vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 2412, k.o. Kostanjevica,
5. nepremičnina parc. št. 823/11 – njiva
v izmeri 7 05 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 2412, k.o. Kostanjevica,
6. nepremičnina parc. št. 823/12– njiva v izmeri 3 391 m2, vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 2412, k.o. Kostanjevica.
Predmet prodaje pod zaporedno številko 1 ni zaseden z najemnikom. Predmeti
prodaje so zemljiškoknjižno v lasti Občine
Krško in dejansko v lasti Občine Kostanjevica na Krki.
Čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo
potekala dne 22. 7. 2008 z začetkom ob 12.
uri v Gostišču Žolnir, Krška cesta 4, Kostanjevica na Krki.
Izklicne cene
Izklicne cene za predmete prodaje znašajo:
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 1 znaša izklicna cena 55.000,00 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 2 znaša izklicna cena 20.000,00 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 3 znaša izklicna cena 19.500,00 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 4 znaša izklicna cena
214.130,00 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 5 znaša izklicna cena 24.675,00 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 6 znaša izklicna cena
118.685,00 EUR.
Znesek višanja: najnižji znesek višanja za
posamičen predmet prodaje na javni dražbi
je 450,00 EUR.
Plačilni pogoji: s kupcem, najugodnejšim
dražiteljem za posamičen predmet prodaje,
bo v roku 30 dni po zaključku javne dražbe,
sklenjena kupoprodajna pogodba s plačilom
kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na
podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki
Slovenije, št. 01397-0100019737. Plačilo ku-

pnine 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 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. 01397-0100019737 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,
– če izbran dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
vplačana kavcija ostala prodajalcu,
– uspelemu dražitelju 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 Kostanjevica na Krki, tel. 07/498-72-75, kjer so
na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri
Stanislavu Rostoharju,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico na
posamičnem predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.
Občina Kostanjevica na Krki
Ob-6072/08
Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297,
9223 Dobrovnik, 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 in 94/07) in
letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Dobrovnik za leto 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe so kabelski vodi,
ki se nahajajo na območju Občine Dobrov-

nik, in sicer v k.o. Dobrovnik, k.o. Strehovci
in k.o. Žitkovci po izklicni ceni 300.000,00
EUR. Izklicne cene ne vključujejo DDV po
stopnji 20%.
II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin ter pred začetkom javne
dražbe predložijo komisiji naslednje dokumente:
– 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,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo
dražili, vplačano na transakcijski račun Občine Dobrovnik št. 01356-0100013598, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo kabelski vod«,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
viša ceno je 2.000 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je
predmet dražbe.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh
po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo in
kupnino poravnati v 8 dneh od podpisa pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne
brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi. Če
uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade vplačana varščina v korist Občine Dobrovnik.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«.
7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti stroški komunalne opreme, ki jo izbrani dražitelj
plača v obliki komunalnega prispevka pred
izdajo gradbenega dovoljenja.
8. Uspešni dražitelj, kupec je dolžan z nadaljevanjem gradnje preostale potrebne infrastrukture v skladu z veljavnim gradbenim
dovoljenjem, tako da bo omogočena uporaba
vsem občanom Občine Dobrovnik.
9. V izklicni ceni niso vključene davščine,
stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
10. Občina Dobrovnik lahko na podlagi
tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
11. Javna dražba bo v ponedeljek, 21. 7.
2008, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik (I.
nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla
v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07).
12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in
o nepremičninah lahko dobijo interesenti na Občini Dobrovnik, Dobrovnik 297,
9223 Dobrovnik, 1. nadstropje, ali po tel.
02/577-68-80.
Občina Dobrovnik
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Razpisi delovnih mest
Št. 9
Ob-6044/08
Svet Glasbene šole Sevnica, Cesta na
grad 22, 8290 Sevnica, razpisuje na podlagi
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in
št. 36/08) delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in
št. 36/08).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2008
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministrstva
k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot 6 mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost ter program vodenja zavoda za mandatno obdobje) pošljite
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
Glasbene šole Sevnica, Cesta na grad 22,
8290 Sevnica, s pripisom »Prijava za razpis
za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Glasbene šole Sevnica
Št. 110-343/2007-03110
Ob-6049/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– 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. 110-35/2008-03110
Ob-6050/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Krškem.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni 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. 110-39/2008-03110
Ob-6051/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-6099/08
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– uradno prečiščeno besedilo), Notarska
zbornica Slovenije na predlog notarke Marije Murnik iz Kranja razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega
pomočnika pri notarki Mariji Murnik iz
Kranja.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4. in 7. točke
prvega odstavka 8. člena Zakona o notaria-
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tu. Poleg splošnih zahtev, določenih z zakonom, morajo prijavljeni kandidati imeti vsaj
pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu, od tega najmanj eno leto pri notarju,
na sodišču, pri odvetniku, na tožilstvu ali pri
državnem pravobranilstvu.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega kandidata, z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 110-153/2008-03110
Ob-6111/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto pomočnika državnega pravobranilca na Zunanjem oddelku
Državnega pravobranilstva v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega pravobranilca, določene v 27. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti po
pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju
splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju
posebnih pogojev za imenovanje na mesto
pomočnika državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki
jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit,
z navedbo datuma opravljenega izpita,
iz uradnih evidenc.
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Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-102/2008
Ob-6131/08
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– uradno prečiščeno besedilo) ter skladno z
Odredbo o številu in sedežih notarskih mest
(Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98,
117/05, 68/06, 7/07 in 8/07), Ministrstvo za
pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Litiji,
– dve prosti notarski mesti s sedežem
v Mariboru,
– dve prosti notarski mesti s sedežem
na Ptuju,
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Žalcu,
– eno prosto notarsko mesto s sedežem, v Ribnici,
– eno prosto notarsko mesto s sedežem na Brezovici pri Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, v nadaljevanju ZN). Uporabljeni
izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega
spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo
enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in
dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka
8. člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma tuj
državljan (drugi odstavek 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani

pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala
(3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni in
primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo
biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v
primeru neskladja med dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne
listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo
pogodbo podpisala upravičena oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN).
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte, pete
in sedme alinee 3. točke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko,
na kateri je dosegljiv ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposob
ljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na:
– prosto notarsko mesto s sedežem v
Litiji sklicujejo na št. 110-102/2008,
– prosti notarski mesti s sedežem v Mariboru sklicujejo na št. 110-103/2008,
– prosti notarski mesti s sedežem na
Ptuju sklicujejo na št. 110-104/2008,
– prosto notarsko mesto s sedežem v
Žalcu sklicujejo na št. 110-106/2008,
– prosto notarsko mesto s sedežem v
Ribnici sklicujejo na št. 110-2/2008,
– prosto notarsko mesto s sedežem
na Brezovici pri Ljubljani sklicujejo na št.
110-152/2007.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

67 / 4. 7. 2008 /

Stran

2441

Druge objave
Ob-5980/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) in
posamičnega programa upravljanja oddaje v najem poslovnega prostora za hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva,
Zgodovinski arhiv Celje, Teharska cesta 1,
Celje, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora
za hrambo arhivskega in knjižničnega
gradiva v najem
1. Lastnik: Republika Slovenije, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana.
2. Upravljavec, najemodajalec in organizator javnega zbiranja ponudb: Zgodovinski
arhiv Celje, Teharska cesta 1, 3000 Celje.
3. Opis predmeta najema: predmet najema za hrambo arhivskega in knjižničnega
gradiva je poslovni prostor v velikosti 320
m², parc. št. 1247/3, vpisan v vl. št. 2541,
k.o. Celje, last Republike Slovenije, v upravljanju Zgodovinskega arhiva Celje. Lokacija in postavitev je določena v načrtu, ki
je dostopen pri upravljavcu, Zgodovinskem
arhivu Celje.
4. Izhodiščna najemnina
Izhodiščna cena najema je določena na
podlagi cenitve in znaša 4,136 EUR/m².
V izhodiščni ceni najema niso vsebovani
stroški za obratovanje, stroški rednega vzdrževanja, stroški uporabe stavbnega zemljišča in stroški zavarovanja, ki bodo določeni
v pogodbi.
5. Pogoji najema:
– Predmet najema se oddaja za dobo
dveh let.
– Za najem poslovnega prostora se plačuje mesečna najemnina. Najemnina se letno usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS.
– Najemnik je dolžan vzdrževati poslovni
prostor, plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe
stavbnega zemljišča, stroške zavarovanja
in morebitne druge stroške, ki so povezani
z uporabo poslovnega prostora.
– Nepremičnina bo oddana v najem ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo vezano na namen ponudbe za najem
in bo s sklepom direktorja izbran za najugodnejšega ponudnika.
– Nepremičnina se oddaja po načelu »videno – oddano«.
– Izbrani ponudnik bo moral skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem
izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od najema odstopil in ima Zgodovinski arhiv Celje
pravico zadržati vplačano varščino.
6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
– Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini treh mesečnih ponujenih najemnin,
ki jo je potrebno plačati na podračun pri

UJP Žalec 01100-6030374991, namen plačila: plačilo varščine za najem poslovnega
prostora. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
– Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež ponudnika, številko transakcijskega računa,
matično in davčno številko),
– fizične osebe: potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, ki ga izda
Davčna uprava RS,
– pravne osebe: izpisek iz sodne ali
druge evidence, ki ne sme biti starejši od
90 dni,
– ponujeno višino najemnine za m², ki
ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne
najemnine za m²,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo, da se ponudnik strinja z vsemi pogoji razpisa, z lastnoročnim podpisom
in žigom ponudnika.
– Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 21. julija do 10. 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 po pošti v zaprti kuverti na naslov:
Zgodovinski arhiv Celje, Teharska cesta 1,
3000 Celje, z oznako: »Javna ponudba za
oddajo poslovnega prostora«.
– Javnega odpiranja ponudb ne bo.
7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in informacije
za ogled, dobijo interesenti na sedežu Zgodovinskega arhiva Celje, Teharska cesta 1,
tel. 03/428-76-40.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
– Komisija bo odpirala prispele ponudbe
na sedežu upravljavca. Javnega odpiranja
ponudb ne bo.
– Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene najemnine za m².
V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki
so ponudili enako visoko najemnino za m²,
v roku 10 delovnih dni pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
– Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne) ali ponudbe, ki
so bile nepopolne, komisije zavrne in o tem
obvesti ponudnike.
– Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
najemna pogodba. Če izbrani ponudnik ne
podpiše najemne pogodbe v 15 dneh po
dokončnosti sklepa o izbiri, se šteje, da
ponudnik odstopa od svoje ponudbe, razen v primeru, če za to izkaže opravičene
razloge.
– Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
Zgodovinski arhiv Celje

Ob-6034/08
Republika Slovenija, Kabinet predsednika vlade, Ljubljana, Gregorčičeva 20, 25,
kot prodajalec, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo vozil
I. Predmet prodaje:
– Osebno vozilo Renault Megane 1.6,
reg. št.: LJ Z4-28F, letnik 2001, inventarna
številka 1411007600, 105.000 prevoženih
km, št. ohišja: VF1BA0B0525769717, tip
motorja: K4MA7, 01598 ccm, 079 kW. Vozilo je bilo redno vzdrževano in servisirano.
Potrebno dodatnega popravila. Izklicna (najnižja) cena predmetne prodaje je 2.550,00
EUR.
– Osebno vozilo Renault Laguna 1.8.,
reg. št.: LJ Z4-29F, letnik 2001, inventarna
številka 1411007601, 165.000 prevoženih
km, št. ohišja: VF1BG0B0525349570, tip
motorja: F4PC7, 01783 ccm, 089 kW. Vozilo je bilo redno vzdrževano in servisirano.
Izklicna (najnižja) cena predmetne prodaje
je 3.800,00 EUR.
II. Zakonska podlaga za razpolaganje
Prodaja dveh osebnih vozil se izvaja na
podlagi določil Uredbe o stvarnem premoženju države in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07).
V skladu s prvim odstavkom 14. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) sta
bili osebni vozili vključeni v letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem države.
III. Vozili se prodajata po načelu »videno
kupljeno«.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne
osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije.
Državljanstvo se izkazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica).
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) V primeru, da se ponudba poda po
pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10% izklicne cene predmeta prodaje, ki se vplača
na TRR proračuna št.: 01100-6300109972,
sklic: 18 14117-7201001-2008 ter ponudbi
priložiti potrdilo o plačilu varščine.
Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom
bo varščina vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje.
d) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– priimek in ime oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe,
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– davčna številka,
– številka osebnega računa ali poslovnega računa ter ime banke kamor se neizbranim ponudnikom povrne vrednost vplačane
kavcije,
– v primeru ponudnika, ki je pravna oseba: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od objave tega razpisa
(lahko tudi kopija),
– pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– navedbo premičnin, ki sta predmet ponudbe,
– ponujena cena, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene,
– izjava ponudnika, da se strinja z vsemi
pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. V primeru
pravne osebe se izjava podpiše s strani
zakonitega zastopnika in z žigom.
e) Rok za plačilo kupnine je bistvena
sestavina kupoprodajne pogodbe in je določen v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne
pogodbe.
V. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do dne 6. avgusta 2008 do 12. ure, na naslov: Republika
Slovenija, Kabinet predsednika Vlade RS,
Gregorčičeva 20, 25, 1000 Ljubljana, pod
oznako »javno zbiranje ponudb za prodajo
vozil – ne odpiraj«.
Ponudbe so lahko oddane priporočeno
po pošti ali osebno v času uradnih ur glavne
pisarne: med tednom od 9. ure do 15. ure
razen ob petkih od 9. ure do 14.30.
Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je do 20. avgusta 2008.
VI. Ponudnik mora ponuditi odkup obeh
vozil v celoti, sicer bo ponudba izločena.
Izbran bo ponudnik, ki ponudi najvišjo kupnino. Prodajalec si pridržuje tudi pravico,
da ne glede na prejete ponudbe ne sklene
pogodbe z nobenim ponudnikom, prav tako
lahko predstojnik prodajalca ustavi začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se ponudnikom povrnejo stroški višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
VII. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni.
VIII. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti kupoprodajno pogodbo
najkasneje v roku 8 dni od prejema pisnega
poziva k podpisu pogodbe.
IX. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o vozilih
na naslovu: Generalni sekretariat vlade,
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Simon
Presekar (tel. 01/478-14-09; e-naslov: simon.presekar@gov.si). Ogled vozil je mogoč po predhodnem dogovoru z Simonom
Presekarjem.
Republika Slovenija
Kabinet predsednika vlade
Ob-6064/08
Na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije, št. 36100-2/2008/3, z dne 8. 7. 2008
in 7. člena Pravil o načinu ugotavljanja in
sanaciji rudarske škode objavlja Komisija za
ugotavljanje in sanacijo rudarske škode pri
Rudniku živega srebra Idrija, d.o.o.
poziv
za vložitev zahtevkov za povračilo
rudarske škode v letu 2008
Pismeni zahtevek za povračilo škode
lahko najkasneje do 15. 7. 2008 vložijo vse
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pravne in fizične osebe, ki so utrpele škodo
na svojih objektih zaradi posledic rudarjenja, pa jim ta škoda v preteklih letih ni bila
poravnana.
Zahtevek lahko vložijo tudi tiste pravne in
fizične osebe, ki jim je bila škoda že poravnana, pa je zaradi rudarjenja kasneje škoda
ponovno nastala.
Zahtevek morajo vložiti tudi tisti upravičenci, ki nameravajo k sanaciji škode pristopiti v letu 2008 in jim je bila škoda priznana,
ni pa bila še sanirana in plačana.
Zahtevku je potrebno priložiti podatke
o nepremičninah na katerih je škoda nastala
(zemljiškoknjižni podatki, opis nepremičnine
– objekta ipd.), opis škode in ocenjeno njeno
približno višino ter predlog načina in časa
izvedbe sanacije škode, kakor tudi podatke
o že izplačanih odškodninah iz naslova rudarske škode.
Upravičencem, ki jim je bila škoda že priznana, ni pa še sanirana in plačana, dokumentacije iz prejšnjega odstavka, zahtevku
ni potrebno ponovno vlagati.
Upravičenci pošljejo zahtevek s prilogami na naslov: Rudnik živega srebra Idrija,
d.o.o., Bazoviška 2, 5280 Idrija, v zaprti kuverti, s pripisom: »Za rudarsko škodo«.
Komisija bo na podlagi ugotovitev posebne strokovne komisije, ki bo ugotovila višino
škode in v kolikšni meri je ta posledica rudarjenja, izdelala prioritetni vrstni red upravičencev do povračila škode v letu 2008.
Povračilo škode se bo izvajalo na podlagi
računov oziroma situacij, v okviru sredstev,
odobrenih v proračunu Republike Slovenije
za leto 2008.
V letu 2008 je za povračilo rudarske škode odobreno 525.789,00 €.
Komisija bo upoštevala samo popolne
zahtevke.
Dodatne informacije dobijo upravičenci
pri predsedniku komisije, Bazoviška 2, Idrija,
ali po tel. 05/374-39-20, vsak delovnik od 8.
do 12. ure.
Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o.
Št. 430-0055/2006-06
Ob-6041/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07)
in sklepa Občinskega sveta Občine Naklo
z dne 27. 5. 2008 Občina Naklo objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo.
2. Predmet prodaje
– del parc. št. 139/4 (nova parc. št.
139/4) – travnik v izmeri 2.100 m2 vl. št.
128, k.o. Pivka,
– parc. št. 142/2 – travnik v izmeri
1.204 m2, vl. št. 128, k.o. Pivka in
– del parc. št. 141/1 (nova parc. št.
141/4) – njiva v izmeri 914 m2, vl. št. 157,
k.o. Pivka.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje, so
nezazidana stavbna zemljišča, razvrščena
v območje urejanja z oznako P 5/16 (LN)
– poslovna dejavnost, za katero se predvideva izdelava lokacijskega načrta.
Nepremičnine se prodajajo kot zaključena celota.
V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec,

prav tako kupec plača vse druge stroške
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.
3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša
430.236,00 €.
4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu vidno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% ponujene cene na transakcijski račun
Občine Naklo št. 01282-0100006748. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika.
c) ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnin, ki se prodajajo
kot celota,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine,
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta, in kopijo davčne številke
(fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe),
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– izjava o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
1. 10. 2008;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
f) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega
posla;
g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Naklo in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe.
6. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
7. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 21. 7. 2008 do
9. ure, na naslov: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo. Na zaprti kuverti mora
biti pod naslovom občine vidno navedeno
»ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila
komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
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10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enako ceno:
– in je eden izmed ponudnikov občan
Občine Naklo oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Naklo, ima prednost občan
Občine Naklo oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Naklo;
– in nihče izmed teh ponudnikov ni občan
oziroma pravna oseba s sedežem v Občini
Naklo se izvede dražba, na katero se povabi
vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno
ponudbo za posamezno enoto.
11. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba z dnem, določenim za dopolnitev,
ne bo popolna, jo prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb prodajalec ne
bo upošteval.
12. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na Bojano Umnik,
Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202
Naklo, tel. 04/277-11-02, e-pošta: bojana.umnik@obcina-naklo.si.
13. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodne najave pri Ivanu Ficu, Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, tel.
04/277-11-22, e-pošta: ivan.fic@obcina-naklo.si.
Občina Naklo

6.1 Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«.
6.2 Ponudba je zavezujoča in dokončna.
6.3 Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike
Slovenije po veljavnih predpisih.
6.4 Ponudnik mora pred iztekom roka
za zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in predložiti
originalno potrdilo o vplačani varščini v višini
10% ponujene cene zemljišča, s priloženo
celotno številko svojega računa (št. računa
in naziv banke) za primer vračila varščine.
Varščina se nakaže na račun Občine Poljčane, številka 01400 – 0100020075, sklicna
številka 00 – 76996 – 7141000 – 2008 z navedbo »Varščina za nakup nepremičnine«.
Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v roku 15 dni od datuma izbire ponudnika. Izbranemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino.
7. Merila, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe
Prispele ponudbe se bodo vrednotile po
naslednjih merilih:
1. predložena idejna programska zasnova: maksimalno število točk 25;
2. ponujena cena za m2 zemljišča (izhodiščna cena za m2 zemljišča je 46,20 EUR
brez DDV): maksimalno število točk 25;
3. najnižja prodajna cena za m2 stanovanja: maksimalno število točk 45;
4. rok izgradnje objekta (izdano uporabno dovoljenje): maksimalno število točk 5.
Glede na zgoraj navedena merila lahko
ponudnik zbere največ 100 točk. Kot najugodnejša se bo štela ponudba z najvišjim
seštevkom zbranih točk.
7.1 Predložena idejna programska zasnova
Merila, po katerih se ocenjuje predložena
programska zasnova so:
a) tehnično poročilo
5 točk
b) umeščenost v prostor
5 točk
c) tlorisi
5 točk
d) prečni prerez
5 točk
e) fasada
5 točk
7.2 Ponujena cena za m2 zemljišča
Ponujena cena za m2 zemljišča se bo
ocenjevala po naslednjih kriterijih:
– od 1% do 3% nad izhodiščno ceno
po cenitvenem poročilu (46,20 EUR/m2) 15
točk;
– od 4% do 6% nad izhodiščno ceno
po cenitvenem poročilu (46,20 EUR/m2) 20
točk;
– od 7% nad izhodiščno ceno po cenitvenem poročilu (46,20 EUR/m2) 25 točk.
7.3 Cena m2 zgrajenega stanovanja
Cena m2 zgrajenega stanovanja se obračuna v točke po naslednji formuli:
najnižja cena
CENA T = -------------------------- × 45
ponujena cena
Cena T se zaokroži na eno decimalno
mesto.
Po tej formuli dobi najnižja cena m2 zgrajenega stanovanja 45 točk, ostale pa ustrezno manjše število točk.
7.4 Rok izgradnje objekta (izdano uporabno dovoljenje)
1. izdano uporabno
dovoljenje do 30. 6. 2009
5 točk
2. izdano uporabno
dovoljenje do 30. 9. 2009
3 točke

Ob-6043/08
Občina Poljčane, Bistriška cesta 65,
2319 Poljčane, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), določil
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07),
17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni
list RS, št. 5/07) in sklepa 14. redne seje
Občinskega sveta Občine Poljčane z dne
6. 5. 2008, ponovno objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Ime in sedež organizacije javnega
zbiranja ponudb: Občina Poljčane, Bistriška
cesta 65, 2319 Poljčane, tel. 02/802-92-20,
faks 02/802-92-26.
2. Predmet javne ponudbe in opis zem
ljišča
Namen javnega zbiranja ponudb je prodaja dela zemljišča parc. št. 505/4, k.o. Pekel, pripisana k ZKV 648, v približni izmeri
3085 m2, ki je last Občine Poljčane. Dokončna površina bo določena po opravljeni geodetski odmeri.
Zemljišče se nahaja znotraj naselja Poljčane v podaljšku blokovne gradnje (Kajuhova ulica v Poljčanah) in je v Dolgoročnem
planu – prostorski del – Občine Slovenska
Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen
2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97,
72/99, 59/03, 131/04 in 47/06) opredeljeno
kot nezazidano stavbno zemljišče, podrobnejša namenska raba: območje družbene
gradnje – družbene dejavnosti. Predmetno zemljišče se ureja na podlagi Odloka
o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih
za centralna naselja v Občini Slov. Bistrica
in mesto Slov. Bistrica (Uradni list RS, št.
16/93, 79/01 in 35/02). Zemljišče se nahaja
v območju, ki je urejeno s primarnim komunalnim omrežjem, z možnostjo dostopa po

javni poti, za individualno komunalno opremo poskrbi investitor sam.
3. Izhodiščna cena: za prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča je izhodiščna
cena 46,20 EUR za m2 zemljišča. V ceno ni
zajet komunalni prispevek, ki se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja
v upravnem postopku z odmerno odločbo.
4. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je vključno 14. julija 2008 do 12. ure.
Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine
Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
ali pošljejo na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, s pripisom
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine »Ne odpiraj«, vendar morajo na naslov prispeti do zgoraj določenega datuma
in ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepravilno označene ponudbe ter pravočasne,
vendar nepopolne ponudbe, bo komisija, ki
je pooblaščena za izvedbo postopka izločila
in o tem obvestila ponudnika.
5. Vsebina ponudbe
Popolna pisna ponudba mora vsebovati
in ji je potrebno priložiti:
5.1 Podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika,
– sedež,
– identifikacijsko številko za DDV,
– matično številko,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenije za samostojne podjetnike,
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe,
– pooblaščena oseba ponudnika za podpis pogodbe,
– pooblaščena kontaktna oseba v zvezi
s ponudbo.
5.2 Ponujeno ceno za m2 zemljišča, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene 46,20 EUR
za m2 zemljišča (brez DDV).
5.3 Ponujeno ceno za m2 zgrajenega
stanovanja (brez DDV).
5.4 Predloženo idejno programsko zasnovo.
5.5 Originalno potrdilo o vplačani varščini
v višini 10% ponujene cene za zemljišče na
račun številka 01400 – 0100020075, sklicna
številka 00 – 76996 – 7141000 – 2008 z navedbo »Varščina za nakup nepremičnine« in
celotno številko računa (št. računa in naziv
banke) za primer vračila varščine.
5.6 Izjavo o roku dokončanja izgradnje
objekta.
5.7 Izjavo o vezanosti na ponudbo, ki je
do sklenitve pogodbe.
5.8 Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa.
5.9 Izjavo banke, da bo v primeru, če
bo ponudnik izbran in bo občina zahtevala,
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in pravočasno
izvedbo del v višini pogodbene vrednosti
z veljavnostjo do končnega datuma prevzema objekta – pridobitve uporabnega
dovoljenja.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo od 4. julija 2008 dalje
v sprejemni pisarni Občine Poljčane ali
jo zahtevajo po e-pošti na naslovu: karmen.breznik@poljcane.si.
6. Kriteriji, ki jih mora investitor zado
voljevati/pogoji za sodelovanje pri javni
ponudbi
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8. Posebna določila: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba v obliki
izvršljivega notarskega zapisa. S pogodbo
se bo na ponudnika prenesla lastninska
pravica na nepremičnini, ki je predmet razpisa. Točne površine bodo določene po
geodetski odmeri na osnovi predloženih
projektov. Občina Poljčane in ponudnik se
bosta s pogodbo dogovorila, da bo občina za kupnino pridobila določeno število
stanovanj v objektu, ki ga bo ponudnik
oziroma investitor zgradil na zemljišču, ki
je predmet pogodbe, po ceni za m2 zgrajenega stanovanja, ki jo ponudnik določi
v svoji ponudbi. Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in pravočasno izvedbo
del bo moral ponudnik predložiti ustrezno bančno garancijo v višini pogodbene
vrednosti in z veljavnostjo do končnega
datuma prevzema objekta – pridobitve
uporabnega dovoljenja. V pogodbi se bo,
med drugim, ponudnik tudi zavezal pričeti
z gradnjo objekta v roku 6 mesecev po
podpisu pogodbe, v nasprotnem primeru
bo ponudnik na pisni poziv občine dolžan
zemljišče vrniti občini v last in posest.
Pravica občine do vračila zemljišča (na
katerem se ni pričelo z gradnjo) bo ugasnila, če občina ne poda pisne zahteve
za vračilo v roku treh mesecev po poteku
prej navedenega 6 mesečnega roka. Ponudnik se bo s pogodbo tudi zavezal, da
bo morebitno zemljišče, ki bi bilo potrebno za javno rabo oziroma javne površine,
neodplačno prenesel v lastništvo občine
oziroma v javno dobro.
9. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika:
komisija za izvedbo in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane, imenovana s sklepom župana, bo dne 16. julija 2008 ob 10. uri, na sedežu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65,
2319 Poljčane, javno odprla vse pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe. Pripombe na javnem odpiranju lahko
podajo le ponudniki in s pisnim pooblastilom tudi njihovi pooblaščenci. Prepoznih in
nepravilno označenih ponudb komisija ne
bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom).
Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če
se javi le en ponudnik.
10. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo kandidati obveščeni v roku največ 14 dni od
izteka roka za predložitev ponudb.
11. Omejitve prodajalca v zvezi s postopkom razpolaganja: Občina Poljčane si
pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, brez
odškodninske odgovornosti.
12. Kontaktna oseba: podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko
ponudniki dobijo na Občini Poljčane na tel.
02/802-92-23, Karmen Breznik, v času uradnih ur. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Poljčane
Št. 353-54/2007

Ob-6046/08

Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
Sežana, na podlagi 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženjem države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
sklepa Občinskega sveta Občine Sežana
št. 032-9/2007-26 z dne 15. 11. 2007, ponovno objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin namenjenih
za gradnjo varovanih stanovanj
in drugih dejavnosti doma upokojencev
v Sežani
I. Predmet prodaje je:
– parc. št. 4212/749 gozd v izmeri
3055 m2, garaža v izmeri 234 m2 in dvorišče
v izmeri 107 m2 ter parc. št. 4179/7 dvorišče
v izmeri 808 m2 in zelenica v izmeri 72 m2,
vse k.o. Sežana.
Zemljišči se nahajata na območju PUP-a
za območje Bolnišnice Sežana (Uradni list
RS, št. 124/04 in 40/05) in sta namenjeni za
gradnjo varovanih stanovanj in drugih dejavnosti doma upokojencev v Sežani.
Na podlagi ponovnega javnega zbiranja ponudb v skladu z 22. členom Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) znaša izklicna cena navedenih zemljišč 465.300,00 €,
brez upoštevanega 20% davka na dodano
vrednost oziroma 2% davka na promet nepremičnin, kar je za 1% znižano od prvotne
izklicne cene.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnini se bosta prodajali za
najmanj izklicno ceno. Izklicna cena ne
vključuje 20% davka na dodano vrednost
oziroma 2% davka na promet nepremičnin,
ki se ga zaveže plačati kupec.
2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
3. Bodoči kupec se s pridobitvijo zgoraj
navedenih zemljišč zaveže:
– pridobiti gradbeno dovoljenje v roku 6
mesecev po sklenitvi pogodbe;
– v projektu mora biti opredeljena funkcionalna povezanost z Domom upokojencev;
– vsi skupni prostori se prenesejo v upravljanje Doma upokojencev;
– posamezna stanovanjska enota ne
sme biti večja kot za 2 osebi;
– gradnja objekta mora biti zaključena in
uporabno dovoljenje pridobljeno v roku 18
mesecev po sklenitvi pogodbe;
– na zemljišču, ki je last Občine Sežana,
so zgrajene garaže v lasti Doma upokojencev. Garaže se smatrajo kot breme zemljišča, zato se kupec zemljišča zavezuje
Domu upokojencev Sežana povrniti odškodnino vrednosti garaž na podlagi opravljene
cenitve sodno zapriseženega cenilca oziroma na podlagi dogovora poravnati to odškodnino na drug ustrezen način;
– ponudnik se zaveže, da bo pri nadaljnji
prodaji stanovanj v zgrajenem objektu upošteval, da je objekt predviden za zagotavljanje oskrbe starejšim občanom. V ta namen
se ponudnik zavezuje, da bo stanovanja
prodajal osebam, starejšim od 55 let ter
morebitnim invalidnim osebam, in da bodo
prednost pri nakupu imele osebe, ki so izpolnile pogoj za upokojitev;
– posameznik lahko kupi eno stanovanjsko enoto. Ta pogoj ne velja za institucije, ki
se ukvarjajo z varstvom starejših občanov.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnine (46.530,00 €) na račun
Občine Sežana št. 01311-0100005909 s pri-

pisom št. 353-54/2007, ki je odprt pri Banki
Slovenije do dneva oddaje ponudbe.
Plačilo varščine pred začetkom odpiranja
ponudb je pogoj za sodelovanje pri nakupu
predmetnih nepremičnin. S plačilom varščine ponudnik sprejme obveznost posredovati
ponudbo. V primeru, da ponudniki vplačajo
varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina
Sežana varščino obdrži.
Izbranemu najugodnejšemu ponudniku
bo varščina brez obresti všteta v kupnino,
neuspelim ponudnikom bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika.
6. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je višja cena.
7. Izbrani ponudnik plača davek na dodano vrednost oziroma davek na promet
z nepremičninami, stroške overitve podpisa
pri notarju, zemljiškoknjižni prenos nepremičnine s taksami in morebitne druge stroške v zvezi s pogodbo.
8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki
se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v prej določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
9. Kupec lahko prevzame nepremičnino
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
10. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 90 dni od oddaje ponudbe.
III. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– 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,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko
brezplačno dvignejo na sedežu občine (pritličje stare stavbe, soba št. 10) ali na spletni
strani www.sezana.si.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v k.o. Sežana« naj ponudniki
oddajo v sprejemni pisarni Občine Sežana
(pritličje stare stavbe, soba št. 10) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
22. 7. 2008 do 10. ure.
3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navede-
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nih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe,
ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb
bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
4. Kriterij pri izbiri kupca je ponujena
cena.
5. Javno odpiranje ponudb bo opravila
s sklepom imenovana komisija dne 22. 7.
2008 ob 13. uri, v mali sejni sobi Občine
Sežana. Pred pričetkom odpiranja ponudb,
morajo navzoči predstavniki ponudnikov
predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov za
nepremičnino ponudijo isto ceno, jih lahko
komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja.
Po zaključku postopka komisija predlaga
županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
8. Podrobnejše informacije v zvezi
z razpisom lahko ponudniki dobijo na tel.
05/731-01-00 ali 05/731-01-06.
Občina Sežana
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-23/2008-11
Ob-6078/08
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je na
podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence
(Ur. l. RS, št. 64/07, ZPOmK-UPB2) v zvezi
s prvim in drugim odstavkom 81. člena in na
podlagi 44. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 36/08,
ZPOmK-1) ter ob uporabi določb Zakona
o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 24/06, ZUP-UPB2 in Ur. l. RS, št. 126/07,
ZUP-E; v nadaljevanju: ZUP) sprejel naslednjo odločbo:
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence priglašeni koncentraciji družb
Hat, finančna in poslovna družba, d.o.o.,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Medaljon upravljanje drugih družb d.d.,
Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, Probanka, d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000
Maribor, SGP Kograd-Igem Dravograd
proizvodnja, trgovina in storitve d.d., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
in Avtotehna zastopanje, trgovina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna
s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-5981/08
Ime medijev: Večer; vecer.si; 7 dni; Naš
Dom; Vroči Kaj; Blogorola.
Funkcijo odgovornega urednika vseh
poprej naštetih medijev od 20. 6. 2008 prevzame;
Izdajatelj: ČZP Večer, d.d.
Direktor in odgovorni urednik medijev:
Uroš Skuhala.
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Objave gospodarskih družb

Ob-6031/08
Družba Societe Fonciere Internationale
E. Leclerc – Sofilec, civilna družba s spremenljivim kapitalom, ustanovljena po francoskem pravu, s sedežem na 26, Quai Marcel Boyer, 94200 Ivry sur Seine, Francija,
vpisana v Register trgovine in družb pri gospodarskem sodišču v Creteilu pod številko
D 410 899 736, ki jo zastopa poslovodja
Claude Jacques Gaultier, je na podlagi 495.
člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami), kot
edini družbenik družbe Rudnimmo, d.o.o.,
dne 10. 3. 2008 sklenila:
1. Ugotovi se, da je edini družbenik Societe Fonciere Internationale E.Leclerc – Sofilec, dne 26. 6. 1998 in dne 5. 11. 1999
vplačal naknadna vplačila v skupni višini
5.050.550,21 EUR.
2. Edinemu družbeniku Societe Fonciere
Internationale E.Leclerc – Sofilec se vrne
valoriziran znesek naknadnega vplačila iz
prejšnje točke, vendar ne prej kot po poteku
treh mesecev od objave tega sklepa.
Societe Fonciere Internationale E.
Leclerc – Sofilec
generalni direktor
Claude Jacques Gaultier
Ob-6077/08
Družba Razvojni zavod d.d., Blatnica 1,
1236 Trzin, v skladu s 629. členom Zakona
o gospodarskih družbah-1, objavlja obvestilo, da namerava izvesti delitev na način oddelitve z ustanovitvijo nove družbe in
da je dne 4. 7. 2008, kot prenosna družba
Okrožnemu sodišču Ljubljana (registrsko
sodišče), že predložila delitveni načrt z vsemi prilogami.
Delničarjem družbe je na sedežu družbe, omogočen pregled delitvenega načrta in
vseh ostalih listin v zvezi z oddelitvijo.
Družba mora vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dati prepis listin iz prejšnjega odstavka.
Razvojni zavod
uprava družbe

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5983/08
Direktor družbe Marton trgovina, d.o.o.
Perko Stanislav, družba je vpisana v sodni/poslovni register Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve,
z matično številko 5996279000, skladno
z določbo 520. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, objavlja naslednje sklepe:
1. sklep: dosedanji osnovni kapital v višini
149.688,00 EUR se zmanjša za 142.188,00
EUR tako, da bo novi osnovni kapital znašal

7.500,00 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z izplačili družbenikom.
2. sklep: upnike pozivamo, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Marton trgovina d.o.o.
direktor
Perko Stanislav
Ob-6036/08
Direktor družbe Snaga Javno podjetje
d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana, v skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih
družbah in na podlagi sklepa edinega družbenika družbe Snaga Javno podjetje d.o.o.,
družbe Javni holding Ljubljana, d.o.o., družbe za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog
na področju gospodarskih javnih služb in
na podlagi sklepa skupščine družbenikov
družbe Javni holding Ljubljana, d.o.o., objavlja sklep o rednem zmanjšanju osnovnega
kapitala, sprejet dne 6. 6. 2008.
1. Osnovni kapital družbe Snaga Javno
podjetje d.o.o. v višini 10.464.964,75 EUR se
zmanjša za znesek 3.253.865,80 EUR, tako
da po zmanjšanju znaša 7.211.098,95 EUR.
2. Na Mestno občino Ljubljana se po vrednosti na dan prenosa prenese vrednost
naslednjih nepremičnin: parc. št. 2211/1,
2211/2, 2211/3, 2211/4 in 2220, vse knjižene v ZK pri vl. št. 1555, k.o. Vič ter parc. št.
534/2, 537/2, 540/2, 543/2, 548/2, 553/2,
554/1, 554/2, 560/1, 560/2, 565/1, 565/2,
565/3, 566/1, 566/2, 572/1, 572/3, 1082/31,
1082/37, 1082/48, 1082/50, 1082/51,
1082/52, 1082/54, 1082/55, 1082/56,
1082/59, 1082/60, 1082/61, 1082/62,
1082/66, 1082/67, 1082/68, 1082/69,
1084/1, 1084/2, 1084/4, 1084/15, 1084/16,
1084/17, 1084/18, 1084/19, 1084/20,
1084/21, 1701/8, 1701/13, 571/2, 1082/73,
1084/14, 1082/72 in 1082/38, vl. št. 4792,
k.o. vse Trnovsko predmestje.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala se
lahko prijavi za vpis v register eno leto po
drugi objavi sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala in po tem, ko poslovodja predloži
dokaze o tem, da je družba poravnala zahtevke upnikom, ki niso soglašali z zmanjšanjem osnovnega kapitala oziroma jim je
zagotovila varščino.
Na podlagi zgoraj navedenega sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe
Snaga Javno podjetje d.o.o., Ljubljana,
direktor družbe poziva vse upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala v skladu
z objavljenim sklepom.
Snaga, d.o.o.
direktor
Janko Kramžar
Ob-6048/08
V skladu z drugim odstavkom 520. člena Zakona o gospodarskih družbah direktor
družbe Die Steiermarkische finančno posredništvo d.o.o., s sedežem v Mariboru, Glav-

ni trg 19a, z matično številko 5919649000,
objavlja sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala, ki je bil sprejet s sklepom edine družbenice družbe. Osnovni kapital družbe se iz
dosedanjega v nominalni višini 225.393,00
EUR zmanjša za 217.893,00 EUR, tako,
da po zmanjšanju znaša v nominalni višini
7.500,00 EUR.
Skladno z drugo alinejo drugega odstavka 520. člena Zakona o gospodarskih družbah se poziva vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Die Steiermarkische finančno
posredništvo d.o.o.
direktor
Peter Rebol
Ob-6057/08
Skladno z določili 520. člena ZGD-1 direktorica družbe Vita Vila, družba za storitve, gradbeništvo, posredništvo, nepremičnine in trgovino d.o.o., Maribor, Vzhodna
ulica 18, drugič objavlja, da je družbenica
Vusić Sonja sprejela naslednji sklep:
Osnovni kapital, ki je doslej znašal 416.792,00 EUR, se zmanjša
366.792,00 EUR, tako da po zmanjšanju
znaša 50.000,00 EUR.
Edina družbenica družbe bo od datuma
vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register posedovala en poslovni delež, katerega nominalna vrednost bo
znašala 50.000,00 EUR, kar bo predstav
ljalo 100% skupnega osnovnega kapitala
družbe.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede nominalno.
Razlog zmanjšanja osnovnega kapitala
je v prevelikem obsegu vpisanega osnovnega kapitala glede na obseg poslov družbe
in glede na nameravano poslovanje družbe
v prihodnjih letih.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po rednem postopku zmanjšanja. Družba
skladno z določili 520. člena ZGD-1 poziva
upnike, da se zglasijo na sedežu družbe
ter izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala. Družba bo upnikom, ki
ne bi soglašali z zmanjšanjem osnovnega
kapitala, poravnala zahtevke ali zagotovila
varščino.
V času sprejemanja tega sklepa družba
nima upnikov, katerih zapadle obveznosti ne
bi bile poravnane.
Kolikor bo družba v času postopka
zmanjšanja osnovnega kapitala imela upnike, ki bodo imeli neporavnane zapadle terjatve, bo le-te o nameri zmanjšanja obvestila
neposredno ter jih pozvala k izjasnitvi glede
zmanjšanja osnovnega kapitala oziroma jim
zagotovila varščino ali poravnala zahtevke,
skladno z določili druge alinee drugega odstavka 520. člena ZGD-1.
Vita Vila d.o.o.
direktorica
Vusić Sonja
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Sklici skupščin
Ob-6040/08
Preklic
Uprava družbe Imgrad Ljutomer d.d.,
Babinska cesta 5, 9240 Ljutomer preklicuje sklic skupščine družbe Imgrad Ljutomer
d.d., Babinska cesta 5, dne 15. 7. 2008 ob
11. uri, v poslovnih prostorih družbe na Babinski cesti 5 v Ljutomeru.
Sklic skupščine Imgrad Ljutomer d.d. je
bil objavljen dne 13. 6. 2008 v Uradnem
listu RS.
Imgrad Ljutomer d.d.
uprava družbe
Ob-5984/08
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe
IMPOL, d.d., Slovenska Bistrica, uprava
družbe sklicuje
14. zasedanje skupščine
IMPOL, d.d., Slovenska Bistrica,
ki bo v ponedeljek 6. oktobra 2008, ob
12. uri, na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Partizanska 38.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlagane organe skupščine: predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.
Zasedanja se bo udeležila vabljena notarka Jožica Škrk.
2. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe IMPOL, d.d., za leto
2007.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček družbe IMPOL, d.d., ki
na dan 31. 12. 2007 znaša 5.970.770,00 €,
se uporabi v skladu s predlogom uprave
družbe.
Dividende se delničarjem, ki so na dan
zasedanja skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD, izplačajo najkasneje do 60 dni
po opravljeni skupščini.
Udeležba članom nadzornega sveta in
upravi družbe na dobičku se izplača najkasneje do 30 dni po opravljeni skupščini.
4. Razrešnica nadzornemu svetu in
upravi družbe IMPOL, d.d., za poslovno
leto 2007.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
nadzornemu svetu in upravi družbe IMPOL,
d.d., za poslovno leto 2007.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2008 imenuje družba Auditor d.o.o.,
Ptuj.
6. Potrditev predloga sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa:
Sprejmejo se predlagane spremembe in
dopolnitve statuta družbe.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji ali njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Udeležbo na zasedanju skupščine je treba najaviti v pisni obliki tri dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo, o katerem bo sklepala skupščina, je na vpogled delničarjem na sedežu
uprave družbe IMPOL, d.d., od dneva objave
sklica skupščine, do dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Uprava IMPOL, d.d.
Ob-5985/08
Na podlagi 23. člena statuta delniške
družbe Galex d.d. sklicujem
14. skupščino
delniške družbe Galex – proizvodnja
in promet s farmacevstkimi in drugimi
proizvodi d.d., Murska Sobota,
Tišinska ulica 29g,
ki bo dne 6. avgusta 2008 ob 16. uri,
v Jakijevi dvorani Zavarovalnice Triglav d.d.,
Murska Sobota, Lendavska 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine in imenuje notar po predlogu sklicatelja.
2. Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007:
2.1. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2007 in s poročilom
nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila skupaj s poročilom neodvisnega revizorja.
2.2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007:
– bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2007 znaša 1,145.730,00 EUR
Delitev za:
– del za izplačilo
dividend
327.151,50 EUR
– druge rezerve iz
dobička
20.000,00 EUR
– del za nagrade
7.830,00 EUR
Skupaj
354.981,50 EUR
Ostane nerazporejeni
dobiček
790.748,50 EUR
Dividenda za leto 2007 znaša 6,5 EUR
bruto po delnici.
2.3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja,
da znaša bilančni dobiček za leto 2007
1,145.730,00 EUR in se ga nameni za izplačilo dividend v višini 327.151,50 EUR
in za nagrade nadzornega sveta 7.830,00
EUR, znesek v višini 790.748,50 EUR pa se
prenese v naslednje poslovno leto.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
družbe in članom nadzornega sveta za leto
2007.
3. Soglasje k prodaji poslovnega deleža
v družbi Vitapharm d.o.o.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme soglasje
k prodaji poslovnega deleža v družbi Vitapharm d.o.o.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2008.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga,
da se za pooblaščenega revizorja družbe
Galex d.d. za leto 2008 imenuje družba Audit d.o.o. iz Murske Sobote.
5. Pobude in vprašanja delničarjev.
Delničarje naprošamo, da svoje morebitne nasprotne ali nove predloge k posame-
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znim točkam dnevnega reda v pisni obliki
z utemeljitvijo vložijo v roku 7 dni od objave
tega sklica na sedežu družbe Galex d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali po svojih pooblaščencih. Delničarji morajo svojo ali udeležbo svojega
pooblaščenca pisno prijaviti najkasneje tri
dni pred skupščino na sedežu družbe. Pooblaščenec se mora pred sejo skupščine
izkazati s pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Galex d.d., Tišinska ulica 29g, Murska Sobota, vsak delavnik od 10. do 12. ure, in sicer od 6. julija
2008 do 6. avgusta 2008.
Galex d.d., Murska Sobota
direktor
Ob-5986/08
Na podlagi 48. člena Statuta družbe
SGG – Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, uprava
družbe sklicuje
10. sejo skupščine družbe,
ki bo v torek, 5. avgusta 2008, ob 8. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu,
Brunov drevored 13.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje predstavnik odvetniške pisarne Makuc, za preštevalko glasov pa se izvoli
Magdo Logar. Skupščini bo prisostvoval notar Edvard Sivec.
3. Seznanitev skupščine o sprejemu letnega poročilom družbe SGG – Družba pooblaščenka d.d. in skupine SGG za leto 2007,
s strani nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe SGG – Družba pooblaščenka d.d. in skupine SGG za
leto 2007, in s poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi poročila družbe SGG
– Družba pooblaščenka d.d. in skupine SGG
za leto 2007.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2007.
5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček za poslovno leto 2007 se razporedi po predlogu
uprave in nadzornega sveta.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revi
zorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za poslovno leto 2008 imenuje EURO-IN & PART
NERS, revizija in svetovanje, d.o.o., Kidričeva 66a, 4220 Škofja Loka.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled na sedežu SGG – Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13,
5220 Tolmin, od dneva objave sklica do dneva skupščine, vsak delovni dan med 9. in 11.
uro, pri Magdi Logar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan 1. 8. 2008 vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
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izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Glasuje se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v prostor skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri
dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne
bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi
istega dne ob 8.30, z istim dnevnim redom.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
SGG – Družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe

izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Glasuje se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v prostor skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri
dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne
bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi
istega dne ob 9. uri, z istim dnevnim redom.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
SGG Tolmin d.d.
uprava družbe

Ob-5987/08
Na podlagi 34. do 40. točke Statuta družbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin
d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin,
uprava družbe sklicuje

Št. 19/2008
Ob-5991/08
Na podlagi 41. člena Statuta delniške
družbe, uprava sklicuje

11. sejo skupščine družbe,
ki bo v torek, 5. avgusta 2008, ob 8.30,
v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu,
Brunov drevored 13.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje predstavnik odvetniške pisarne Makuc, za preštevalko glasov se izvoli
Magda Logar. Skupščini bo prisostvoval notar Edvard Sivec.
3. Seznanitev skupščine o sprejemu letnega poročila družbe za leto 2007 s strani
nadzornega sveta.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica za leto 2007.
5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček za poslovno leto 2007 se razporedi po predlogu
uprave in nadzornega sveta.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za revizijo računovodskih izkazov
za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta družbe se za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2008 imenuje
revizijska družba EURO-IN & PARTNERS,
revizija in svetovanje, d.o.o., Kidričeva 66a,
4220 Škofja Loka.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled na sedežu SGG Tolmin
d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, od
dneva objave sklica do dneva skupščine,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro, pri Magdi Logar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan 1. 8. 2008 vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se

13. zasedanje skupščine
delniške družbe Elektron, Gorenje
Skopice 46, pošta Krška vas,
ki bo v četrtek, 28. 8. 2008, ob 13. uri,
v prostorih družbe, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine.
Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine družbe, za predsednika skupščine
se določi: Rajko Žnideršič, za preštevalki glasov se izvolita: Mara Mustar in Tanja Gregel.
Skupščini prisostvuje notar Tonček Bevc iz
Trebnjega, ki je hkrati v vlogi zapisnikarja.
2. Poročilo uprave o letnem poslovanju
za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z revidiranim letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2007 in z mnenjem NS k letnemu poročilu družbe za leto 2007 ter podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu
za leto 2007.
3. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se naslednji člani
NS za dobo štirih let:
– Mihael Kežman, dipl. ing. gradb., roj.
22. 4. 1946,
– Mara Mustar, roj. 29. 8. 1951,
– Ivan Čakar, univ. dipl. pravnik, roj.
18. 1. 1961,
– Marija Sušin, ek. tehnik, roj. 23. 4.
1965,
– Tanja Gregel, komercialist, roj. 11. 6.
1979.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v G. Skopicah 46, 8262 Krška vas, v prostorih uprave, vsak delovni dan od 9. do 12.
ure, v času od 18. 8. 2008 do 26. 8. 2008.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti
pisno.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri v istih prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.

Glasovanje o posameznih točkah dnevnega reda bo potekalo na podlagi glasovnic,
ki jih bodo prejeli delničarji ali njihovi pooblaščenci ob vstopu v sejno sobo.
Uprava d.d. Elektron,
Krška vas
Ob-5992/08
Na podlagi določb ZGD-1, v zvezi s statutom družbe Rent A, najem in poslovne
storitve, d.d., s sedežem Dunajska 58, Ljubljana, uprava sklicuje
6. redno skupščino
delničarjev družbe Rent A d.d.,
ki bo dne 12. 8. 2008, ob 13. uri, na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom
in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa (predlaga uprava): skupščina izvoli za predsednico skupščine Majo
Pušnik ter potrdi prisotnost notarja Staneta
Krainerja iz Radovljice. Skupščina sprejme
predlagani dnevni red.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2007 in s poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa (predlagata uprava in
nadzorni svet): skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2007 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
sprejemu letnega poročila družbe za leto
2007.
3. Sprejem sklepa o bilančnem dobičku/izgubi ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa (predlagata uprava in
nadzorni svet):
Izguba poslovnega leta 2007 v višini
316.838 EUR se delno pokrije iz kapitalskih
rezerv v višini 78.718 EUR, preostala izguba
v višini 238.119 EUR pa ostane nepokrita in
se prenese v naslednje poslovno leto.
Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave in nadzornemu svetu družbe
za leto 2007.
4. Določitev višine sejnine članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa (predlaga uprava): članom nadzornega sveta se prizna 90 EUR
neto sejnine, predsedniku nadzornega sveta
pa 110 EUR neto sejnine, za vsako sejo.
5. Uskladitev osnovnega kapitala na
EUR in uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa (predlaga uprava):
Na podlagi 693. člena ZGD-1 se uskladijo na EUR nominalni zneski delnic, in sicer
znaša vrednost ene delnice 4,17 EUR. Glede na vrednost 1 delnice se uskladi osnovni
kapital družbe ter znaša 400.378,38 EUR.
Razlika po preračunu CPT ter izračunanim
osnovnim kapitalom, v višini 280,94 EUR
gre v kapitalske rezerve družbe.
Uvedejo se kosovne delnice. Družba
ima 96.014 kosovnih navadnih delnic na
prinosnika. Vsaka kosovna delnica ima enak
delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.
Delnice se skladno z določbo 695. člena
ZGD-1 zamenjajo z delnicami v nematerializirani obliki.
6. Sprejem sprememb in čistopisa statuta.
Predlog sklepa (predlaga uprava): skupščina sprejme priložene spremembe in čistopis statuta.
Gradivo je na razpolago po objavi v Urad
nem listu RS na sedežu družbe. Delničarje
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prosimo, da se za ogled gradiva predhodno
najavijo.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki predlaganemu notarju predložijo potrdilo o številu delnic na podlagi
181. člena ZGD-1.
Rent A, najem in poslovne storitve, d.d.
predsednik uprave:
Vojislav Ignjić

5. Pobude in vprašanja delničarjev.
Predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda
je sprejel nadzorni svet, predloge ostalih
sklepov pa uprava in nadzorni svet.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu družbe vsak
delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure.
Dnevni red s predlogi in utemeljitvami
sklepov ter gradivo je poleg objave na borzno informacijskem sistemu SEO-net delničarjem dostopno tudi na spletni strani
družbe.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
in na njej glasujejo le delničarji, ki svojo udeležbo družbi najavijo vsaj tri dni pred sejo.
Modra linija Holding, d.d.
predsednik uprave
Žarko Ždralič

Ob-6032/08
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu z 41. členom Statuta TALUM, d.d., Tovarniška cesta 10, Kidričevo, uprava družbe preklicuje za dne 9. 7. 2008 sklicano
15. zasedanje skupščine TALUM d.d.,
Kidričevo, objavljeno v Uradnem listu RS,
št. 56 z dne 6. 6. 2008 in sklicuje
zasedanje skupščine
TALUM d.d., Kidričevo,
dne 25. 8. 2008, s pričetkom ob 12. uri,
na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, z naslednjim dnevnim redom
zasedanja:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja.
Predlog sklepa:
»Izvolijo se
– Miha Kozinc za predsednika skupščine,
– Ivan Ogrinc in Marko Drobnič za preštevalca glasov.
Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja, ki bo prisoten na
zasedanju skupščine.
Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja
skupščine.«
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2007 in poročilom nadzornega
sveta družbe po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa:
»Skupščina se seznani s sprejetim Let
nim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2007 in poročilom
nadzornega sveta družbe po 282. členu
ZGD-1.«
Obe letni poročili, revizijsko poročilo in
poročilo nadzornega sveta, so dostopni
družbenikom na sedežu družbe vsak delovni dan od 8. do 14. ure od dneva objave
sklica skupščine dalje.
4. Odločitev o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2007 in o podelitvi razrešnice po 294. členu Zakona o gospodarskih
družbah.
Predlog sklepa:
»Bilančni dobiček poslovnega leta 2007
v višini 6.631.076,03 EUR, se uporabi za
naslednje namene:
– za izplačilo dividend se nameni znesek
3.314.561,88 EUR,
– ostanek v znesku 3.316.514,15 EUR,
se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Dividenda znaša v bruto znesku 0,873
EUR / 1 delnico; do izplačila dividend so
upravičeni vsi delničarji, ki bodo na dan
31. 8. 2008 vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi pri KDD Centralni klirinško-depotni družbi d.d. Ljubljana. Družba bo dividende izplačala najpozneje do
30. 11. 2008.
Predlog sklepa:
»Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe in s tem potrdi

in odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2007.«
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa:
»Za revizorja letnega poročila za poslovno leto 2008 se imenuje revizijska hiša po
predlogu Nadzornega sveta družbe.«
6. Odpoklic dveh članov nadzornega
sveta in izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Točka je uvrščena na dnevni red zasedanja skupščine po predlogu delničarja ELES
d.o.o. Ljubljana.
Delničarjev predlog sklepa: z dnem
sprejetja tega sklepa skupščina družbe
odpokliče dosedanja člana nadzornega
sveta Stanka Simonič in Darinko Fakin in
namesto njiju za mandatno dobo dveh let,
imenuje nova člana nadzornega sveta Roberta Rožič, stanujoč Neubergerjeva 19,
Ljubljana in Eršte Stanko, stanujoč Gajeva
15, Maribor.
Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini družbe je, da delničarji svojo udeležbo
prijavijo v pisni obliki najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Skupščina je sklepčna in lahko veljavno
odloča, če je na skupščini zastopanega 15%
kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno
določenem času. Po poteku tega časa je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
TALUM, d.d., Kidričevo
uprava
Št. 6/08
Ob-6037/08
Na podlagi 10.2. člena Statuta družbe
Modra linija Holding, finančna družba,
d.d., Koper, uprava družbe sklicuje
6. skupščino delničarjev,
ki bo v petek, 29. 8. 2008, ob 14. uri,
na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
in prisotnost notarke Mojce Tavčar – Pasar.
Za predsednika skupščine se izvoli Vlado
Pahor, za preštevalki glasov Tatjana Cepak
in Katja Gaberšček.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe Modra linija Holding, d.d. in skupine Modra linija Holding
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2007.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v znesku 6.441.503,99 EUR na dan 31. 12. 2007
se ne uporabi in se v celoti prenese v naslednjo poslovno leto. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za poslovno leto 2007.
4. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja
družbe za leto 2008 se določi revizorska
hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane. Če revizorska hiša
med letom bistveno spremeni pogoje izvedbe revizije, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja.
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Ob-6038/08
Na podlagi 33. člena statuta družbe
LIKO Vrhnika d.d., Verd 107, 1360 Vrhnika
ter skladno z določili Zakona o gospodarskih
družbah, glavni direktor sklicujem
14. skupščino
delniške družbe LIKO Vrhnika d.d.,
Verd 107, 1360 Vrhnika,
ki bo 6. avgusta 2008 ob 10. uri, v sejni
sobi na naslovu Verd 107, Vrhnika.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov po
predlogu uprave družbe. Na seji bo navzoč
vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
in s konsolidiranim letnim poročilom skupine
LIKO za leto 2007, revizorjevim poročilom,
s poročilom nadzornega sveta o preverjanju
letnih poročil ter s sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnih poročil za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe in s konsolidiranim letnim poročilom skupine LIKO za leto
2007, revizorjevim poročilom, s poročilom
nadzornega sveta o preverjanju letnih poročil ter s sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnih poročil za leto 2007.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2007.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Spremeni se prvi odstavek 3. člen
Statuta družbe tako, da se dejavnost družbe, v sladu z predlogom uprave in nadzornega sveta, uskladi z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št.
69/07 in 17/08).
4.2. Spremeni se 43. člen Statuta družbe
tako, da se glasi: družba objavlja obvestila
za delničarje v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh družbe.
4.3. Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da besedilo Statuta uskladi s spremembami in izdela čistopis Statuta družbe.
5. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je dosedanjemu članu
nadzornega sveta Damjanu Škofiču z dnem
12. 7. 2008 prenehal mandat in članstvo
v nadzornem svetu.
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Skupščina izvoli za novega člana nadzornega sveta Damjana Škofiča, roj. 29. 7.
1969, stanujočega Vojkova cesta 91, Ljubljana, z mandatom od 6. 8. 2008 dalje.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja za
leto 2007 se imenuje pooblaščeno revizijsko
družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska 9,
Ljubljana.
7. Prenehanje in likvidacija družbe.
Predlog sklepa:
– Družba LIKO lesna industrija Vrhnika, d.d., Verd 107, 1360 Vrhnika, matična
številka 5316766000, na podlagi tega sklepa skupščine družbe, sprejetega v skladu
z drugo alinejo prvega odstavka 402. člena
in prvim odstavkom 403. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) preneha in na
podlagi prvega odstavka 404. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) izvede postopek za svojo likvidacijo;
– Družba preneha iz razloga po drugi
alineji prvega odstavka 402. člena ZGD-1,
to je iz razloga sprejetja sklepa skupščine
o prenehanju družbe;
– Rok za prijavo terjatev upnikov je
30 dni od objave poziva likvidacijskega
upravitelja v Uradnem listu RS. Upniki prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju, na naslov sedeža družbe Verd 107,
1360 Vrhnika;
– Za likvidacijskega upravitelja se imenuje družba FIN-MAXIM naložbe d.o.o.,
Partizanska cesta 3, 1293 Šmarje-Sap, kot
likvidacijsko podjetje, ki ga zastopa Iztok
Svetin, direktor;
– Likvidacijsko podjetje je upravičeno
do plačila za svoje storitve. Skupščina pooblasti nadzorni svet, da določi prejemke in
druge pravice likvidacijskega podjetja in pooblašča predsednika nadzornega sveta, da
z likvidacijskim podjetjem podpiše pogodbo
o vodenju postopka likvidacije;
– Likvidacijsko podjetje opravlja vsa
opravila likvidacijskega postopka v skladu
412. do 424. členom ZGD-1. Začetna likvidacijska bilanca se sestavi po stanju na dan
vpisa začetka likvidacije v register;
– Z dnem vpisa začetka likvidacije v register se razreši direktor družbe Komac Bruno, Soča 82, 5232 Soča;
– Z dnem vpisa začetka likvidacije
v register se firmi družbe doda pristavek
»v likvidaciji« in se v celoti glasi »LIKO lesna industrija Vrhnika, d.d. – v likvidaciji«,
s skrajšano firmo »LIKO Vrhnika, d.d. – v likvidaciji«;
– Likvidacijski upravitelj je upravičen
nadaljevati dejavnost s sklepanjem novih
poslov, če sklepanje novih poslov lahko vpliva na povečanje likvidacijske mase, za kar
daje skupščina s tem sklepom že v naprej
soglasje.
Skupščina nadalje potrjuje, da se izvede
tudi likvidacija odvisnih družb LIKO Pohištvo
d.o.o. in LIKO Modus d.o.o. in potrjuje, da
LIKO Vrhnika d.d. jamči za izplačilo odpravnin delavcem družb LIKO Pohištvo d.o.o. in
LIKO Modus d.o.o., ki jim zaradi prenehanja
družb odpovejo pogodbe o zaposlitvi.
Celotno gradivo za skupščino, vključno
z letnima poročiloma, poročilom nadzornega
sveta, predlogom sprememb statuta z utemeljitvijo in utemeljitvijo predlogov sklepov,
je delničarjem dostopno na sedežu družbe,
od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan od 11. do
12. ure.
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Ta sklic in predlogi sklepov z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni strani družbe:
www.liko.si.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so najmanj 5 dni pred dnevom
skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se
vodi pri KDD.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje
3 dni pred dnevom skupščine prijavi svojo
udeležbo na sedežu družbe. V tem primeru
mora v navedenem roku na sedež družbe
prispeti pisna prijava.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za
udeležbo in za uresničevanje glasovalnih
pravic na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti na sedežu družbe
najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine,
skupaj s prijavo iz prejšnjega odstavka.
Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino vsaj 15 minut pred
pričetkom prijavijo pri vhodu v prostor kjer
bo skupščina in s podpisom potrdijo svojo
udeležbo na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa z dokazilom o zakonitem zastopanju (npr. za gospodarske družbe izpis
iz sodnega registra).
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15% osnovnega kapitala. V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo skupščina istega dne ob 12. uri, v istem prostoru
in z istim dnevnim redom. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
LIKO Vrhnika d.d.
Bruno Komac, glavni direktor
Ob-6039/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta delniške
družbe Murka, trgovina in storitve, d.d., sklicujeta uprava in nadzorni svet
skupščino
družbe Murka, trgovina in storitve, d.d.,
Lesce, Alpska cesta 45,
ki bo v torek, 5. avgusta 2008, ob 11. uri,
v Lescah, v Hotelu Krek, Hraška cesta, TNC
Lesce, 4248 Lesce.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine in preštevalca glasov, po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar.
2. Predložitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za leto 2007.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2007 znaša 1.127.735 EUR se ne razdeli
in v celoti ostane kot preneseni dobiček,
o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih letih;
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v letu 2007
in direktorju družbe in nadzornemu svetu
družbe podeljuje razrešnico za poslovno
leto 2007.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe.

Gradivo za skupščino, ki vključuje letno
poročilo in poročilo nadzornega sveta za
leto 2007 ter predloge sklepov z utemeljitvami, je delničarjem dostopno na sedežu
družbe po predhodni najavi oziroma bo delničarjem posredovano na njihovo pisno zahtevo, naslovljeno na upravo družbe Murka,
trgovina in storitve, d.d., Alpska cesta 45,
4248 Lesce.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničarji
svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno prijavijo na naslov Murka, trgovina in
storitve, d.d., Alpska cesta 45, 4248 Lesce.
Prijava za udeležbo je pravočasna, če družba prijavo prejme najpozneje do vključno
sobote, 2. avgusta 2008, ko morajo prijave
prispeti na naslov družbe.
Murka, trgovina in storitve, d.d.
Ob-6047/08
Uprava družbe Gruda – Jurmes d.d., Tržaška cesta 134, Ljubljana preklicuje redno
sejo skupščine, ki je bila z objavo v Urad
nem listu RS, št. 53 z dne 30. 5. 2008 sklicana za dne 3. 7. 2008, ob 8. uri, na sedežu
družbe Gruda – Jurmes, Tržaška cesta 134,
Ljubljana in ponovno sklicuje
redno sejo skupščine
Gruda – Jurmes d.d., Šentjur,
ki bo v torek, 5. 8. 2008 ob 9. uri, na sedežu družbe Nebra d.o.o., Miklošičeva cesta
18, Ljubljana.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
1. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2007 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu
Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu
svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za leto 2007 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
družbe za leto 2007.
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprav in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 ter jima podeljuje razrešnico.
Predlagatelji sklica skupščine zahtevajo,
da se na dnevni red uvrstijo naslednje točke
in sklepi skupščine:
2. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Z datumom dneva zasedanja skupščine
se odpokliče naslednja člana nadzornega
sveta družbe:
– Jože Štiglic, Ljubljanska cesta 23, Šentjur,
– Maks Rožman, Mestne Njive 5, Novo
mesto.
Predlog sklepa:
Za člana nadzornega sveta se z datumom dneva zasedanja skupščine za mandatno obdobje štirih let od dneva imenovanja imenujeta:
– Jože Podpečan, Prešernova 28, 1230
Domžale,
– mag. Zlatko Zupanc, Vodruž 2B, 3230
Šentjur.
3. Glasovanje o nezaupnici direktorju
družbe.
Predlog sklepa: direktorju Alešu Kandorferju se izreče nezaupnica v zvezi z njegovim delom kot direktorjem družbe Gruda
– Jurmes d.d.
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Predlog sklepa: glede na izglasovano
nezaupnico skupščine nalaga nadzornemu
svetu, da direktorja razreši.
4. Vložitev tožbe za povrnitev škode.
Predlog sklepa:
Zoper direktorja družbe Aleša Kandorferja in zoper odpoklicanega člana nadzornega
sveta Jožeta Štiglica in Maksa Rožmana se
vloži odškodninska tožba.
Za posebnega zastopnika za vložitev odškodninske tožbe se imenuje Odvetniška
družba Colja, Rojs & Partnerji o.p., d.n.o.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gruda – Jurmes d.d.
predsednik uprave
Aleš Kandorfer

lahko delničarji po pisni zahtevi v obliki priporočene pisemske pošiljke, prejmejo po
pošti.
Delničarji, ki želijo, da bi bili njihovi
eventualni nasprotni predlogi predhodno
objavljeni v skladu z zakonom, morajo predlog podati v pisni obliki z obrazložitvijo
upravi v roku 8 dni po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic skupščine naslednji dan od neuspelega zasedanja ob 11. uri
v istih prostorih z enakim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino na zasedanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Gorica Splošno gradbeno podjetje d.d.
uprava družbe

Ob-6056/08
Na podlagi točke 4.6. in 6.3. Statuta delniške družbe Gorica Splošno gradbeno podjetje d.d., Prvomajska ulica 39, 5000 Nova
Gorica, uprava sklicuje
skupščino
družbe Gorica Splošno gradbeno
podjetje d.d., Prvomajska 39,
5000 Nova Gorica,
ki bo dne 6. 8. 2008 ob 11. uri, na sedežu družbe, Prvomajska ulica 39, 5000 Nova
Gorica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: »Ugotovi se sklepčnost
skupščine in se imenujejo organi skupščine ter vabljeni notar po predlogu Uprave
družbe.«
2. Seznanitev z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine SGP Gorica
za poslovno leto 2007 in poročilom nadzornega sveta k revidiranemu konsolidiranemu
letnemu poročilu 2007 ter podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
za leto 2007.
Predlog sklepa: »Skupščina se v skladu
z členom 6.9 Statuta družbe SGP Gorica
d.d. seznani in potrdi revidirano konsolidirano letno poročilo skupine SGP Gorica za
poslovno leto 2007, poročilo nadzornega
sveta k konsolidiranemu letnemu poročilu
2007, poročilo neodvisnega revizorja Plus
revizija d.o.o. ter podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za leto 2007.«

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: »Za revidiranje poslovnega poročila za leto 2008 skupščina potrdi
revizijsko hišo Plus revizija d.o.o., Špruha
19, 1236 Trzin.«
4. Seznanitev delničarjev s Poročilom
uprave o dosedanjih dejstvih in okoliščinah
vloženega predloga za začetek stečajnega
postopka.
Predlog sklepa: »Skupščina se seznani
s Poročilom uprave o dosedanjih dejstvih in
okoliščinah vloženega predloga za začetek
stečajnega postopka.«
5. Začetek postopka za redno likvidacijo
družbe.
Predlog sklepa:
5.1 » Skupščina v skladu z določili četrte
alineje točke 6.7. veljavnega Statuta družbe in druge alineje prvega odstavka 402.
člena v zvezi s prvim odstavkom 403. člena ZGD-1, sprejme sklep o redni likvidaciji
družbe SGP Gorica d.d.«
5.2. »Upravo se pooblasti, da v imenu
skupščine in na podlagi odločitve delničarjev o začetku redne likvidacije družbe, pri
pristojnem Okrožnem sodišču predlaga, da
na podlagi določil 405. člena ZGD-1 vpiše
začetek likvidacije v register.
– Firma družbe se glasi: SGP Gorica d.d.
– v likvidaciji,
– Razlog za prenehanje: sklep skupščine delničarjev o začetku redne likvidacije
družbe,
– Za likvidacijskega upravitelja se z dnem
vpisa začetka likvidacije v register imenuje
Janez Artič, dipl. ekon. spec., Čebelarska
ulica 1, 1000 Ljubljana – dovoljenje Ministrstva za pravosodje L4/2005,
– Rok za prijavo terjatev upnikov in delničarjev, ki imajo delnice na prinosnika je 30
dni od objave sklepa v Uradnem listu RS,
– Z dnem vpisa začetka likvidacije v register se odpokliče predsednik nadzornega
sveta družbe Janez Artič,
– Z dnem vpisa začetka likvidacije v register se potrdi za novega člana in predsednika nadzornega sveta člana, ki ga do
dneva skupščine predlaga delničar Pozicija
d.o.o.«
6. Razno.
Udeležba in pogoji za udeležbo na seji
skupščine
Skupščine se imajo pravico udeležiti in
na njej glasovati delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki le, če so vpisani v delniško knjigo in če svojo udeležbo pisno prijavijo družbi tako, da njihova prijava v obliki
priporočene pisemske pošiljke prispe na
sedež družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do 3. 8. 2008. Prijava se šteje pravočasna, kolikor do vključno
tega dne v zgoraj predpisani obliki prispe na
sedež družbe.
Pozivamo vse udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje, prijavijo z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom
in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini. Pooblaščenci morajo predložiti pisno pooblastilo, zakoniti zastopniki pa tudi
izpis iz sodnega registra.
Celotno gradivo za skupščino s predlogi
posameznih sklepov je na vpogled na sedežu družbe, Prvomajska ulica 39, 5000 Nova
Gorica (tajništvo), vsak delavnik med 8. in 9.
uro, od dneva objave do dneva zasedanja
skupščine. Potrebna je predhodna najava
na tel. 041/547-609. Gradivo za skupščino
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Ob-6080/08
Na podlagi 7.3. člena Statuta sklicuje
uprava družbe Kopa d.d., Kidričeva 14, Slovenj Gradec
13. sejo skupščine
delniške družbe Kopa d.d.,
ki bo dne 5. avgusta 2008, ob 16. uri,
v prostorih družbe na Kidričevi 14 v Slovenj
Gradcu.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvoli
se predsednik skupščine in dva preštevalca
glasov.
Na seji skupščine je prisoten vabljeni
notar.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2007.
b) Izhajajoč iz letnega poročila bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2007 znaša
559.547,08 EUR.
c) Del bilančnega dobička v bruto višini 56.277,50 EUR se razdeli za dividende
delničarjem, ki so na presečni dan vpisani
v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi.
Delničarjem se do dne 31. 8. 2008 izplača
dividenda, ki znaša 2,5 EUR bruto na delnico. Izplačilo se izvrši iz nerazporejenega dobička poslovnega leta 2003 v višini
52.088,35 EUR in 4.189,15 EUR iz nerazporejenega dobička poslovnega leta 2005.
č) Članom nadzornega sveta se za
delo v preteklem letu izplača nagrada,
in sicer predsedniku nadzornega sveta
1.500,00 EUR neto, članoma pa 1.000,00
EUR neto.
Predsedniku uprave se za leto 2007 izplača nagrada v višini 2.500,00 EUR neto.
Izplačilo se izvrši iz nerazporejenega dobička poslovnega leta 2005. Nagrada se
izplača v roku 30 dni od sprejema skupščinskega sklepa.
d) O preostalem delu bilančnega dobička
v višini 493.003,16 EUR bo odločeno v naslednjih letih.
e) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v letu 2007 in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2007.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet družbe predlaga skupščini
delničarjev družbe Kopa d.d. Slovenj Gradec
izvolitev novih članov nadzornega sveta.
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Predlog sklepa:
Skupščina družbe imenuje nove člane
nadzornega sveta v sestavi
– Gobec Marjan,
– Ogorevc Tomislav,
– Šebez Drago.
Nov mandat nadzornemu svetu začne
veljati od 1. 9. 2008 dalje in traja štiri leta.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se osnovni
kapital družbe zmanjša iz 127.199,13 € na
93.960,06 €. Družba zmanjšuje osnovni kapital z umikom 7971 delnic družbe, ki so
s strani družbe že pridobljene iz razlogov iz
prve alineje 247. člena ZGD-1. Zmanjšanje
osnovnega kapitala se izvede skladno z določbami 381. in 382. člena ZGD z umikom
7971 lastnih delnic v nominalnem znesku
4,17 € na delnico v breme rezerv za lastne
delnice. Za nominalni znesek umaknjenih
delnic v višini 33.239,07 € se povečajo kapitalske rezerve družbe.
Osnovni kapital je zmanjšan z dnem vpisa o zmanjšanju kapitala v sodni register.
Zmanjšanje kapitala se izvede z razveljavitvijo 7971 delnic družbe. Razlike, ki bodo
nastale pri preračunavanju, se bodo razporedile v kapitalske rezerve.
Vpogled v gradivo
Letno poročilo za leto 2007, poročilo
nadzornega sveta ter drugo gradivo s predlogi sklepov in spremembami statuta so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Slovenj Gradcu, Kidričeva 14 vsak delavnik od objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi pri Klirinško depotni družbi v Ljubljani
po stanju na dan 31. 7. 2008, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih
udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu
v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini
in uresničevanje glasovalnih pravic predhodno prijaviti upravi družbe na sedežu
družbe, do 1. avgusta 2008. Pooblaščenci
morajo v istem roku predložiti tudi pisna
pooblastila.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, se skupščina sestane pol ure po
predvidenem prvotnem sklicu in je sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.
Kopa d.d.
uprava
Bernard Osvald
Ob-6114/08
Na podlagi 9. člena Statuta Luke Koper,
d.d. sklicuje uprava družbe
14. sejo skupščine
družbe Luka Koper, d.d.,
ki bo v petek, 8. avgusta 2008, ob 12.
uri, v sejni dvorani Luke Koper – Pristan,
Vojkovo nabrežje 38, Koper.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
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2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Borisa Marčiča, za preštevalca
glasov Dorjano Sabadin in Tomaža Deisingerja ter ugotovi prisotnost notarke Nane
Povšič Ružič.
3. Predstavitev revidiranega Letnega
poročila za poslovno leto 2007 in Poročila
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z Letnim poročilom za poslovno leto 2007
in s Poročilom nadzornega sveta.
4. Uporaba bilančnega dobička za leto
2007 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
4.1. Bilančni dobiček za leto 2007 v višini
25.554.194,12 EUR se uporabi tako:
– da se delničarjem razdeli del bilančnega dobička v višini 7.700.000,00 EUR,
oblikovanega iz drugih rezerv iz dobička
v višini 7.472.274,49 EUR in iz dela prenesenega čistega dobička iz leta 2006 v višini
227.725,51 EUR, za dividende, ki pripadajo
navadnim delnicam,
– da se del bilančnega dobička (nerazdeljeni del prenesenega dobička iz leta 2006)
v višini 135.000,00 EUR nameni za udeležbo članov nadzornega sveta pri dobičku,
– da se del bilančnega dobička (nerazdeljeni del prenesenega dobička iz leta 2006)
v višini 5.185.000,00 EUR odvede v druge
rezerve iz dobička,
– da se o uporabi preostalega dela bilančnega dobička (čistega dobička poslovnega leta 2007) v višini 12.534.194,12 EUR
odloči v naslednjih poslovnih letih.
Bruto dividenda na navadno delnico znaša 0,55 EUR. Dividenda pripada lastnikom,
ki bodo vpisani v delniško knjigo Luke Koper,
d. d., drugi dan po skupščini, ki bo odločila
o uporabi bilančnega dobička. Dividende se
delničarjem izplačajo do 30. 9. 2008.
4.2. Skupščina podeli razrešnico za leto
2007 upravi.
4.3. Skupščina podeli razrešnico za leto
2007 nadzornemu svetu.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje
poslovanja in izkazov Luke Koper, d.d. in
skupine Luka Koper za leto 2008 revizijsko
družbo Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska
9, Ljubljana.
6. Predlog sprememb Statuta delniške
družbe Luka Koper, d.d., sprejetega na seji
skupščine dne 19. 7. 2007.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta sprejme skupščina spremembe statuta v predloženem besedilu.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
pripravi čistopis statuta na podlagi sprejetih sprememb in opravi redakcijo besedila
statuta.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog Občinskega
sveta Mestne občine Koper in nadzornega
sveta se za člana nadzornega sveta družbe
z dnem 8. 8. 2008 za mandatno obdobje
štirih let izvoli Boris Popovič.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe z dnem 26. 7. 2008 za mandatno
obdobje štirih let izvolil tri svoje predstavnike
v nadzorni svet družbe. To so:
– Orjano Ban,
– Boris Bradač,
– Nebojša Topič.

Gradivo za skupščino, vključno z Letnim
poročilom za 2007, poročilom nadzornega
sveta, predlogom sprememb statuta ter predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda je
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38,
Koper, vsak delovni dan od 9. do 12. ure,
od dneva objave sklica skupščine do dneva
seje skupščine ter na spletni strani družbe
www.luka-kp.si.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen nasprotni predlog k predlogom sklepov
po posameznih točkah dnevnega reda in
sicer na naslov: Luka Koper, d.d., Vojkovo
nabrežje 38, 6501 Koper.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji s skupnim številom delnic
14.000.000, vse delnice imajo glasovalno
pravico. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na
skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi
pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana
dne 5. 8. 2008 in bodo pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini najmanj tri dni pred
dnem zasedanja skupščine. Pooblaščenec
delničarja mora predložiti pisno pooblastilo,
ki ostane shranjeno pri družbi.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne, to je 8. 8.
2008 ob 13. uri v isti dvorani. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Luka Koper,
pristaniški in logistični sistem, d.d.
uprava družbe

Razširitve dnevnih redov
Ob-6076/08
Na podlagi zahteve za razširitev dnevnega skupščine, ki jo je upravi poslal delničar
Janez Končan, ki ima v lasti 2120 delnic oziroma 34,56% kapitala družbe, uprava družbe v skladu z 298. členom ZGD-1, objavlja
dopolnitev dnevnega reda skupščine, ki je
sklicana za 5. 8. 2008 in za katero je vabilo
objavljeno dne 27. 6. 2008 v Uradnem listu
RS, št. 64/08.
Dnevnemu redu za sklic skupščine se
razširi z naslednjimi točkami:
4. Soglasje k oddelitvenemu načrtu.
Predlog sklepa:
Skupščina daje soglasje k oddelitvenemu načrtu uprave družbe, po katerem se
del premoženja družbe Razvojni center d.d.
oddeli na novoustanovljeno družbo.
Delitveni načrt z družbeno pogodbo novoustanovljene družbe, postane sestavni
del zapisnika.
5. Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: zaradi oddelitve se izvede zmanjšanje osnovnega kapitala družbe za 120.096,92 EUR iz 256.009,01 EUR
na 135.912,09 EUR. Osnovni kapital družbe bo razdeljen na 3257 kosovnih delnic,
z lastnostmi, kot so opredeljene v statutu družbe. 2878 kosovnih delnic se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zaradi
oddelitve umakne, v skladu z oddelitvenim
načrtom.
6. Sklep o spremembi statuta družbe.
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Predlog sklepa:
9. člen statuta se spremeni in se glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
135.912,09 EUR.
10. člen statuta se spremeni v prvem
odstavku in se glasi:
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
3257 kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek
v osnovnem kapitalu.
V 25. členu se v drugem odstavku, za
peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se
glasi:
Imenovanje članov nadzornega sveta.
Dosedanja šesta alineja postane sedma
alineja.
V tretjem odstavku se izbriše druga alineja »imenovanje članov nadzornega sveta«.
Sprejme se čistopis statuta družbe, ki
vsebuje spremembe, sprejete s sklepi te
točke.
Čistopis statuta, oddelitveni načrt in ostala dokumentacije, je po objavi te dopolnitve
ne vpogled na sedežu družbe vsak delovnik
med 10. in 12. uro.
Razvojni zavod d.d.
uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 562/08
Ob-6106/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 562/08 z dne 26. 6.
2008, je bila nepremičnina – stanovanje št.
3 v izmeri 64,42 m2, v večstanovanjski hiši
na naslovu Glavarstvo 6, 2391 Prevalje, ki
stoji na parc. št. 20/6.S, vpisani v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu
pod vl. št. 176, k.o. Zagrad, za katerega
pa še ni bila ustanovljena etažna lastnina,
last Aleša Marksla, na podlagi razdružilne
pogodbe z dne 14. 5. 2008, zastavljena za
zavarovanje terjatve v višini 58.800,00 CHF,
s spremenljivo pogodbeno obrestno mero, ki
se spreminja v skladu z navedeno pogodbo
o dolgoročnem deviznem kreditu v CHF, in
ki znaša seštevek veljavnega 12 mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,80%
p.a., kar znaša na dan 18. 6. 2008 skupaj
5,15% p.a. ter z zamudnimi obrestmi v skladu z zakonom oziroma zamudnimi obrestmi,
določenimi z vsakokrat veljavnim sklepom
o obrestnih merah banke, skupaj z ostalimi
stroški in pripadki, z načinom in rokom vračila v 300 zaporednih mesečnih anuitetah,
ki zapadejo v plačilo vsakega zadnjega dne
v mesecu, s tem da prva zapade v plačilo dne 31. 7. 2008, zadnja pa 30. 6. 2033
oziroma je zapadlost pred tem rokom odvisna od odstopa upnice, kot vse izhaja iz
pogodbe o dolgoročnem deviznem kreditu
v CHF št. VE01 281760020 in sporazuma
o zavarovanju denarne terjatve, vse v korist
zastavne upnice UniCredit Banka Slovenija
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, vse do
dokončnega poplačila terjatve.
SV 1107/2008
Ob-6107/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1107/2008 z dne
27. 6. 2006, je bila nepremičnina, in sicer
štirisobno stanovanje številka 9 v V. nadstropju, s pomožnim prostorom in garažo številka 2 v skupni izmeri 103,41 m2, na naslovu
Ulica Vita Kraigherja 022, 2000 Maribor, na
parceli številka 1764/4, katastrska občina
Maribor-Grad, katere lastnica je zastaviteljica Mojca Lalić, EMŠO 2504970505224,
stanujoča Maribor, Koroška cesta 105, do
celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
7. 5. 2008, sklenjene s prodajalko Zdenko
Kalinić, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Banka d.d., Slovenska ulica 17, 2000
Maribor, matična številka 5706491000, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 89.226,50 CHF s pripadki, kar v protivrednosti EURA po tečajnici banke Slovenije – referenčnem tečaju ECB za CHF
na dan 24. 6. 2008 znaša 55.000,00 EUR
s pripadki.

SV 444/08
Ob-6108/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 444/08 z dne 27. 6.
2008, je bilo enoinpolsobno stanovanje št.
17 v skupni izmeri 41,70 m2, ki se nahaja
v četrtem nadstropju stanovanjske hiše Ulica Franca Rozmana Staneta 4, Kranj, stoječe na parc. št. 883/4, k.o. Kranj, last Bojane Bojanič in Matjaža Begovića, vsakega
do ½, na podlagi prodajne pogodbe z dne
26. 6. 2008, opr. št. SV 443/08, zastavljeno
v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 117, 1000
Ljubljana, MŠ 1319175000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 101.511,90 CHF
v eurski protivrednosti po referenčnem tečaju ECB na dan plačila obveznosti, s pogodbeno obrestno mero 6-mesečni CHF
Libor+1,85% letno, z zapadlostjo zadnje
anuitete 30. 6. 2038, z odpoklicem terjatve
s strani upnice ter z ostalimi pp.
SV 490/08
Ob-6109/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 490/08 z dne 30. 6. 2008,
je bilo stanovanje št. 6, ki se nahaja v drugem nadstropju večstanovanjske hiše na
Jesenicah, Cesta maršala Tita 53b, stoječe
na parc. št. 468/3 in 468/4, identifikacijska
št. stavbe 2175/474, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 71,46 m2, last zastavitelja Igorja
Zlatanova, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 6. 2008, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., matična številka
5026024000, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 53.000,00 EUR s pripadki.
SV 499/08
Ob-6112/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 499/08 z dne
1. 7. 2008, je bilo stanovanje št. 9, v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe
na naslovu Cesta revolucije 11, Jesenice,
stoječe na parc. št. 132/6 k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 40,59 m2, last zastavitelja
Vinka Brankovića, Cesta revolucije 11, Jesenice, 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 90.000,00 EUR s pripadki.
SV 728/2008
Ob-6113/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 728/2008 z dne 1. 7. 2008,
je bilo stanovanje v izmeri 49,84 m2, ki se
nahaja v 2. nadstropju objekta imenovane-

ga Kulturni dom v Šmartnem pri Litiji, stoječem na parc. št. 418/3 k.o. Šmartno, last
Podlogar Nataše, Podroje 10, Šmartno pri
Litiji, zastavljeno za zavarovanje terjatve
40.900,00 € z rokom zapadlosti 30. 6. 2038,
v korist upnice Volksbank – Ljudske banke
d.d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana, matična št. 5496527.
SV 123/08
Ob-6129/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Branke Bradeško
iz Tržiča, opr. št. SV 123/2008, DK 11/2008,
z dne 2. 7. 2008, je bilo stanovanje številka
1 v izmeri 41,41 m2, ki v naravi obsega sobo
v izmeri 24,98 m2, kuhinjo v izmeri 12,87 m2,
WC skupni x 0,50 v izmeri 0,96 m2, drvarnico x 0,25 v izmeri 2,03 m2 in klet oziroma
drvarnico v zidanem objektu x 0,50 v izmeri
0,57 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše z identifikacijsko številko 2143-47,
na naslovu Koroška cesta 56, 4290 Tržič,
stoječe na parc. št. 446/2, 446/3 in 446/4, vse
vpisane pri vložku številka 1005, k.o. Tržič,
s pripadajočim deležem na skupnih prostorih,
napravah, delih in stabišču – fundusu te večstanovanjske stavbe, ter stanovanje številka
2, v izmeri 42,15 m2, ki v naravi obsega sobo
v izmeri 25,72 m2, kuhinjo v izmeri 12,87 m2,
WC skupni x 0,50 v izmeri 0,96 m2, drvarnico x 0,25 v izmeri 2,03 m2 in klet oziroma
drvarnico v zidanem objektu x 0,50 v izmeri
0,57 m2, ki se prav tako nahaja v pritličju večstanovanjske hiše z identifikacijsko številko
2143-47, na naslovu Koroška cesta 56, 4290
Tržič, stoječe na parc. št. 446/2, 446/3 in
446/4, vse vpisane pri vložku številka 1005,
k.o. Tržič, s pripadajočim deležem na skupnih prostorih, napravah, delih in stabišču
– fundusu te večstanovanjske stavbe, oboje
last zastaviteljev Andreje Jenko, Retnje 26,
Tržič in Tomaža Megliča, Pristavška cesta 1,
4290 Tržič, vsakega do ½ glede na celoto, ki
v zemljiški knjigi še nista vpisani kot etažna
lastnina, za zavarovanje denarne terjatve za
znesek glavnice 80.845,00 CHF, z obrestno
mero Libor + 1,70 odstotnih točk letno, efektivno obrestno mero, ki na dan 1. 7. 2008
znaša 4,85%, z morebitno povišano obrestno
mero, z zapadlostjo kredita v 120 mesečnih
anuitetah, ki se spreminjajo v skladu z določili
splošnih pogojev, prva anuiteta zapade v plačilo 31. 8. 2008, vse ostale zadnjega dne
v mesecu, zadnja pa zapade v plačilo 31. 7.
2018, z eventualnimi zamudnimi obrestmi,
s pripadajočimi stroški in nadomestili, vse po
kreditni pogodbi številka 1842961356 z dne
1. 7. 2008, s splošnimi pogoji za dolgoročno
kreditiranje fizičnih oseb z valutno klavzulo
z oznako SP-DK-FO-VK-CHF/02-08 z dne
20. 2. 2008, skupno zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d. Ljubljana, Slovenska
cesta 58, matična št. 5026024.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 29/2008
Os-5993/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 29/2008 sklep z dne 26. 6. 2008:
I. To sodišče je dne 8. 5. 2008 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Gradnje Vrtagić Ramiz, gradbeništvo in
storitve, d.o.o., Draža vas 59, Loče in je
dne 20. 6. 2008 ob 13. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Gradnje Vrtagić Ramiz, gradbeništvo in storitve, d.o.o.,
Draža vas 59, Loče (mat. št.: 1833162000,
ID št. za DDV: SI25997602).
Odslej se firma glasi: Gradnje Vrtagić
Ramiz, gradbeništvo in storitve, d.o.o., Draža vas 59, Loče (mat. št.: 1833162000, ID št.
za DDV: SI25997602) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti
eura od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca
00 1110-29-2008).
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
24. septembra 2008 ob 8.30, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 26. 6.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 6. 2008
St 16/2008
Os-5994/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 16/2008 sklep z dne 24. 6. 2008:
I. To sodišče je dne 25. 3. 2008 ob 11.30
neposredno prejelo predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: TPT, to-

varna pohištva d.o.o., Gregorčičeva ul. 7,
Celje in je dne 24. 6. 2008 ob 9.30 začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: TPT, tovarna pohištva d.o.o., Gregorčičeva ul. 7,
Celje (mat. št.: 5006406000, ID št. za DDV:
SI17721725).
Odslej se firma glasi: TPT, tovarna
pohištva d.o.o., Gregorčičeva ul. 7, Celje (mat. št.: 5006406000, ID št. za DDV:
SI17721725) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti
eura od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca
00 1110-16-2008).
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
24. septembra 2008 ob 13.30, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 24. 6.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 6. 2008
St 74/2006
Os-5995/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom VAL.INT d.o.o.
Ljubljana, Šmartinska c. 106 – v stečaju,
za dne 8. 9. 2008 ob 13.45, v razpravni dvorani št. IV, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I, med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
PPN 94/2008
Os-5996/08
To sodišče je s sklepom z dne 19. 6.
2008 pod opr. št. PPN 94/2008 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Severna stena, d.o.o., družba za trgovi-

no in storitve, Ljubljana, Celovška cesta
150, matična številka 1658891, številka reg.
vl. 13518300.
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.
Prijava mora obsegati 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
(19. 6. 2008).
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.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 € in največ
164,20 € ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Darja Erceg iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Hypo Alpe-Adria Bank, d.d., Ljubljana,
Dunajska 7,
– Sora Medvode, d.d., Medvode, Gorenjska cesta 12,
– Montažno ključavničarstvo Polončič
Jože, s.p., Prušnikova 29, Ljubljana,
– Mizarstvo – Montaža Rednak, Adolf
Rednak s.p., Janškovo selo 24/a, Velenje in
– Barbara Mikeš, Gubčeva 17, Radovljica, kot predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 19. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2008
St 91/2008
Os-5997/08
To sodišče je s sklepom St 91/2008 dne
24. 6. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Gostilna Corel, Jože Corel s.p.,
Kočevje, Mahovnik 41, matična številka
5546881, številka dejavnosti 56.101, davčna številka: 96059397.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
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mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 € in največ
164,20 € ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 20. 10. 2008 ob 13. uri v razpravni dvorani št. IV, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2008
St 20/2007
Os-5998/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Trivium d.o.o. Ljubljana, Trubarjeva 79 – v stečaju, za dne
22. 9. 2008, ob 11.50, v razpravni dvorani
št. II, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I, med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
St 42/2008
Os-5999/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Kompas Mostovž d.o.o., C. 2. julija 20, Šentilj v Slovenskih Goricah v stečaju (davčna številka: 26071282, matična
številka: 2181649) se v skladu z 99/II členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 6. 2008
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3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 6. 2008
St 47/2005
Os-6002/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Pomurski tehnološki center d.o.o.,
Mladinska ulica 3, Lendava – v stečaju
(davčna številka 22965076, matična številka
5893976), se v skladu s prvim odstavkom
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 6. 2008
St 42/2006
Os-6003/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Krizmanič Slavko s.p., Predelava
plastičnih mas in umetnih smol, Ledavsko naselje 22, Murska Sobota, matična številka 5338949000, davčna številka
13312103, se v skladu s prvim odstavkom
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL), zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 6. 2008
St 2/2007
Os-6004/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika KODO Dobrila in partner, mednarodna trgovina d.n.o., Murska Sobota,
Lendavska 8 – v stečaju (davčna številka
65468791, matična številka 5466962), se
v skladu s prvim odstavkom 169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 6. 2008
St 24/2006
Os-6005/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Gyoerek Jože s.p., Servis bele tehnike, Razlagova ulica 5, Murska Sobota,
matična številka 5324290000, davčna številka 11248904, se v skladu s prvim odstavkom 169. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji (ZPPSL), zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 6. 2008

St 46/2008
Os-6000/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Potepuške pravljice d.o.o., Spodnja Polskava 336, Pragersko – v stečaju
(davčna številka: 94921156, matična številka: 2228173) se v skladu z 99/II členom
ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 6. 2008

St 36/2007
Os-6006/08
To sodišče je s sklepom opr. št. 36/2007
z dne 17. 6. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnico Frizerski salon žensko frizerstvo Helena Benčič Kobal s.p., Kidričeva
ulica 7, Koper, matična številka 5237086,
šifra dejavnosti 96.021 in ga z istim sklepom
takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra Slovenije pri
Ajpesu.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 6. 2008

St 58/2008
Os-6001/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Eucone export import d.o.o.,
Tomšičeva 27, Maribor – v stečaju (davčna številka: 95264655, matična številka:
5587034) se v skladu z 99/II členom ZPPSL
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

St 27/2003
Os-6007/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 27/2003 z dne 28. 5. 2008, zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Veber Roman
s.p., »Zoro« – v stečaju, Kapucinski trg 7,
Škofja Loka, matična številka 1309340000,
šifra dejavnosti 74.600.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 6. 2008

St 3/2008
Os-6008/08
Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Mirko Macher s.p., Podjetniško in
poslovno svetovanje, Finžgarjeva ulica
28, 4248 Lesce bo dne 22. 8. 2008, ob 9.
uri, v sobi št. 113/I na tukajšnjem sodišču.
Upniki si lahko ogledajo načrt finančne
reorganizacije v sobi št. 6/pritličje tega sodišča med uradnimi urami.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko tega
sodišča dne 24. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 6. 2008
St 53/2007
Os-6009/08
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Trgovina in storitve, Simona
Klinc s.p., Trstenjakova ulica 5, Ptuj –
v stečaju, razpisalo narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev za dne 15. 7.
2008, ob 10.30, soba št. 26/II.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v sobi 20/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 23. 6. 2008
St 44/2006
Os-6023/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Amalija Vereš s.p., Bakovci, Ribiška
ulica 2, Murska Sobota – v stečaju (davčna številka: 47445912, matična številka:
5498758000), se v skladu z drugim odstavkom 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji – ZPPSL, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 6. 2008
Lik 96/2008
Os-6024/08
To sodišče je s sklepom Lik 96/2008,
dne 26. 6. 2008 začelo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Barovič, svetovalno podjetje, k.d., Ljubljana, Ulica bratov Knapič 2,
Ljubljana, matična št. 5843251, vložna št.
12529100.
Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje
Katarina Benedik, Štihova 16, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20
EUR ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 22. 9. 2008 ob 12.30, v razpravni
dvorani št. V. tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008
St 35/2003
Os-6026/08
To sodišče je s sklepom St 35/2003 dne
24. 6. 2008 zaključilo stečajni postopek
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nad dolžnikom Marling, d.o.o., Ljubljana
– v stečaju, Zaloška c. 228/c.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008

transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 22. 9. 2008 ob 14.10, v razpravni
dvorani št. I, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008

St 90/2008
Os-6027/08
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
St 90/2008 dne 26. 6. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Ademoski in
družbenik, Splošna gradbena dela, d.n.o.,
Ljubljana, Hladilniška pot 28, matična številka: 1789406, št. reg. vložka: 13717000,
davčna številka: 1789406000.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik, odvetnica v Ljubljani.
Začetek se objavi tudi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
8,21 € in največ 164,20 € ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-8450084029 (sklic
na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 9. 2008, ob 11.15, v razpravni dvorani
št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo, na
Miklošičevi c. 7, v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2008
St 56/2008
Os-6028/08
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
St 56/2008 dne 24. 6. 2008 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom EQUIM, Poslovne
storitve in trgovina, d.o.o., Fužine 9, Kamnik, matična številka: 1659286, davčna
številka: 49404067.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Matjaž Rogelj iz Komende.
Začetek se objavi tudi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 9. 2008 ob 11.45, v razpravni dvorani
št. V, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2008
St 37/2008
Os-6030/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 37/2008 sklep z dne 27. 6. 2008:

I. To sodišče je dne 28. 5. 2008 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Tekoplast, trgovina, proizvodnja, marketing d.o.o., Spodnji Gabernik 32, Podplat
in je dne 27. 6. 2008 ob 9.30 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Tekoplast, trgovina, proizvodnja, marketing d.o.o., Spodnji
Gabernik 32, Podplat (mat. št.: 5362512000,
ID št. za DDV: SI24822493).
Odslej se firma glasi: Tekoplast, trgovina,
proizvodnja, marketing d.o.o., Spodnji Gabernik 32, Podplat (mat. št.: 5362512000,
ID št. za DDV: SI24822493) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti
eura od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca
00 1110-37-2008).
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
24. septembra 2008 ob 9. uri, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 27. 6.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 6. 2008
St 97/2008
Os-6052/08
To sodišče je s sklepom St 97/2008 dne
26. 6. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Dinamika Družba za poslovne
storitve d.o.o., Vodnikova c. 211, Ljubljana, matična številka 2094932, vložna številka 14165400.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
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St 34/2008
Os-6053/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Mondi d.o.o.
– v stečaju, Pokopališka ulica 40, Ljubljana, za dne 5. 9. 2008 ob 11.45, v razpravni
dvorani št. V., Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 10, med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2008
St 1/2008
Os-6054/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika River house – Rečna hiša d.o.o.,
Mlajtinci 25, Moravske Toplice (davčna številka 58088288, matična številka
2157764), se v skladu z drugim odstavkom
99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 6. 2008
St 5/97
Os-6055/08
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Splošno gradbeno podjetje Kograd
Dravograd d.o.o. – v stečaju, Mariborska
3, Dravograd, se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika Splošno gradbeno podjetje Kograd Dravograd d.o.o. – v stečaju, Mariborska 3, Dravograd, iz poslovnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 6. 2008

Izvršbe
I 2003/79
Os-5452/08
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 20. 1.
2005, ob 16. uri, v izvršilni zadevi opravilna
številka I 2003/79, ki se vodi na Okrajnem
sodišču v Murski Soboti, upnice Raiffeisenbank Straden, registrirana zadruga iz Republike Avstrije, ki jo zastopa odvetnik Vladimir
Toplak, Trstenjakova 5, 2250 Ptuj, proti dolžnikoma 1. Ciglar Jožefu in 2. Ciglar Majdi,
oba Lendavska 19b, 9000 Murska Sobota,
zaradi izterjave 1.475,242 SIT s pp, v navzočnost pooblaščenca upnika in dolžnikov
opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, in sicer stanovanja št.
56 (stanovanje na koncu hodnika na desni
strani, gledano s strani vhoda na hodnik),
v 8. nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 246, ki je vpisana pri vl. št.
2670, k.o. Murska Sobota, na naslovu Lendavska 19b, Murska Sobota, v skupni izmeri
74,75 m2, kar predstavlja kuhinjo (11,54 m2),
tri sobe (19,48 m2, 12,02 m2 in 10,30 m2),
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predsobo in shrambo (12,33 m2), kopalnico
(3,68 m2), WC (1,51 m2), balkon (2,79) ter
drugi prostor (1,10 m2).
In 138/2008
Os-5453/08
V pridruženi izvršilni zadevi opr. št.
In 138/2008, Okrajnega sodišča v Murski
Soboti, upnice Komunala d.o.o. Murska
Sobota, Kopališka 2, Murska Sobota, ki jo
zastopa odvetnica Tanja Koračin Bohar iz
Murske Sobote, zoper dolžnico Ciglar Majdo, Lendavska 19/b, Murska Sobota, zaradi
izterjave 1.039,56 EUR s pp, je predlagana izvršba na isto nepremičnino dolžnice,
kot je navedena v rubežnem zapisniku št.
IZV 2003/1720 z dne 20. 1. 2005. Izvršba je
dovoljena s sklepom z dne 3. 6. 2008.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 6. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 812/2008
Os-5054/08
Okrajno sodišče v Cerknici je po
zemljiškoknjižnem sodniku Tonetu Urbasu,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jakopin Jožeta, Velike Bloke 40, 1385 Nova
vas, ki ga zastopa notarka Draga Intihar iz
Cerknice, za vknjižbo lastninske pravice pri
nepremičnini parc. št. 1908/5, k.o. Velike
Bloke, v korist predlagatelja do celote in
za začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, izdalo sklep Dn 812/2008
z dne 25. 4. 2008, o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – notarskega zapisa prodajne pogodbe notarke Drage
Intihar iz Cerknice, opr. št. SV 408/99 z dne
27. 9. 1999, ki sta ga sklenila kot prodajalka
Turk Dragica, roj. 26. 1. 1955, Rojčeva ulica 24, 1000 Ljubljana in kot kupec Jakopin
Jože, roj. 9. 5. 1958, Velike Bloke 40, 1385
Nova vas.
Predmet pogodbe je bil nakup nepremičnine s parc. št. 1908/5, njiva 180 m2, k.o.
Velike Bloke, ki je bila vpisana pri vl. št. 15,
k.o. Velike Bloke, last prodajalke do celote.
Na nepremičnini je vknjižena pravica do primernega prostora za stanovanje pri domači
hiši Velike Bloke in to le v primeru, če bo
morala iz kakršnegakoli vzroka priti domov
v Velike Bloke 3, v korist imetnice Drobnič
Amalije, roj. Gorjup, Peščenk 24, 1380 Cerknica. Zemljiškoknjižno stanje se do danes
ni spremenilo.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 27. 5. 2008
Dn 3214/2006
Os-3766/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Anžeta Korena, Bezje 12, Kranjska Gora,
s sklepom opr. št. Dn 3214/2006 z dne
21. 9. 2007, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je pogodbe
št. ISP 1157/93 – G o prodaji stanovanja
z dne 18. 11. 1993, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in
kupovalko Milojko Knežević, Jesenice, Pot
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Otmarja Novaka 1, s katero je prodajalka
prodala stanovanje št. 61, v 4. nadstropju
stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta revolucije 8, stoječe na parc. št. 540/1, k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 37,50 m2.
Na podlagi navedene pogodbe se v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice
predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju 60.E, pripisanem pri podvl. št. 2214/60,
k.o. Jesenice, v korist predlagatelja Anžeta
Korena, Bezje 12, Kranjska Gora, do celote,
predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi 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 na Jesenicah
dne 7. 4. 2008
Dn 1815/2008
Os-4697/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljev postopka: 1.
Jordan Starc, Cesta v Jagodje 15, Izola in 2.
Albert Franca, Movraž 58a, ki ju oba zastopa odv. Magda Mlač iz Izole, zaradi predloga
za dopolnitev zemljiške knjige, dne 29. 4.
2008 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige:
– za parcelo št. 864/1, njiva v izmeri
266 m2 in parc. št. 864/2, vinograd v izmeri
320 m2, obe k.o. Movraž, pri katerih je z verjetnostjo izkazana lastninska pravica Alberta
Franca, roj. 30. 5. 1942, Movraž 58a, Gračišče, do celote in
– za parc. št. 3037/5, njiva v izmeri
115 m2 ter parc. št. 3634/5, vinograd v izmeri 565 m2, obe k.o. Movraž, pri katerih je
z verjetnostjo izkazana lastninska pravica
Ivana Starca, roj. 1. 4. 1916, Movraž 58,
Gračišče, do 55/126 in do 1/1260, Jordana Starca, roj. 6. 6. 1943, Cesta v Jagodje
15, Izola, do 10/126 in do 1/1260, Marijana
Starca, roj. 8. 1. 1951, Ulica Prekomorske
brigade 26a, Koper, do 17/126 in do 1/1260,
Lilijane Krašovec, roj. 19. 3. 1942, Dekani
87, Dekani, do 2/126 in do 1/1260, Darka
Starca, roj. 17. 12. 1953, Movraž 57a, Gračišče, do 21/126 in do 1/1260, Marije Grdina, roj. 26. 8. 1947, Movraž 7, Gračišče, do
2/126 in do 1/1260, Gizele Starc, roj. 29. 5.
1956, Jenkova ulica 15, Koper, do 2/126 in
do 1/1260, Angela Ritoše, M. Albaharija 16,
Rijeka, Hrvaška, do 7/126 in do 1/1260, Pierine Flego, Podrečak 27, Buzet, Hrvaška,
do 2/126 in do 1/1260 ter Lavre Žrlič, M.
Albaharija 16, Rijeka, Hrvaška, do 7/126 in
do 1/1260.
Imetnike lastninske pravice na navedenih nepremičninah se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 4. 2008
Dn 1095/2008
Os-4698/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja postopka Josipa
Novaka, Šmarska cesta 82, Koper, ki ga zastopa odv. Dolores Maučec iz Kopra, zaradi

predloga za dopolnitev zemljiške knjige, dne
28. 4. 2008 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 2249/4, vinograd v izmeri 309 m2 in parc. št. 2249/3, vinograd
v izmeri 276 m2, obe k.o. Osp, pri kateri je
z verjetnostjo izkazana lastninska pravica
pok. Danila Novaka, roj. 19. 3. 1917, nazadnje stanujočega Osp 7, Črni Kal.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 4. 2008
Dn 3305/2007
Os-4706/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja postopka: Darjo
Žigante, Rakitovec 27, Črni Kal, ki ga zastopa odv. Rajko Trunkl iz Kopra, zaradi
predloga za dopolnitev zemljiške knjige, dne
28. 4. 2008 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške knjige za parcelo št. 66/6.S, stavbišče
v izmeri 64 m2, k.o. Rakitovec, pri kateri je
z verjetnostjo izkazana lastninska pravica
Darja Žiganteja, roj. 8. 10. 1962, stanujočega Rakitovec 27, EMŠO 0810962500147.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 4. 2008
Dn 16694/2005
Os-4828/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marije Marjete Podgornik, Chengdujska cesta 28, Ljubljana, ki
jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane o predlogu za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško
knjigo in vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 39.E, vpisani
v vl. št. 2197/39, k.o. Slape, dne 7. 4. 2008,
pod opr. št. Dn 16694/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
010991/86 z dne 14. 11. 1986, sklenjene
med Gradbenim podjetjem Grosuplje, kot
prodajalcem in Zver Martinom ter Zver Janušo, kot kupcema.
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 13. 5. 2008
Dn 4422/2002
Os-4835/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jošt Marije, Glinškova
ploščad 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št.
1884/20 – stanovanje št. 20, v 3. nadstropju
in shramba št. 20 v kleti, Glinškova ploščad
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3, Ljubljana, k.o. Ježica, dne 4. 4. 2008, pod
opr. št. Dn 4422/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. L-1653 BV/GA z dne
27. 5. 1997, sklenjene med SGP Stavbenik
Koper n.sol.o., TOZD GO Ljubljana n.sol.o.
Ljubljana ter Jošt Emilom in Jošt Marijo, oba
Trg komandanta Staneta 4, Ljubljana, za
stanovanje št. 20, soseska BS 7.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2008

Dn 23761/2004
Os-4972/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Uršič Branka, Ulica padlih borcev 23, Šempeter pri Gorici, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje v izmeri 29,93 m2, z identifikacijsko št. 01907-099, k.o. Tabor, dne
14. 4. 2008, pod opr. št. Dn 23761/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o odplačnem prenosu pravice trajnega razpolaganja, uporabe in uživanja na posameznem
delu stavbe št. 05/2-36/78-74 z dne 27. 6.
1968, sklenjene med Stanovanjskim skladom občine Ljubljana Center, Kersnikova 6,
Ljubljana in Ivanom Jančarjem, Kotnikova
2, Ljubljana, za garsonjero št. 13 v drugem
nadstropju, v poslovno stanovanjskem prizidku na Kotnikovi 2 v Ljubljani, v izmeri
27,45 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2008

Dn 32020/2004
Os-4837/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Tribušon Sonje, Bratovševa ploščad 24, Ljubljana, ki jo zastopa
Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185,
Ljubljana, direktorica Klavdija Šušnjara, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 1914/1 – stanovanje z ident.
št. 1734-1533-005, k.o. Ježica, dne 26. 3.
2008, pod opr. št. Dn 32020/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 758/12-92-B
z dne 26. 5. 1992, sklenjene med Občino
Ljubljana Bežigrad in Zavrl Markom, za stanovanje št. 3, Bratovševa ploščad 24, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2008
Dn 11372/2006
Os-4968/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Gregorja Hienga, Stari
trg 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino z identifikatorjem
275.E, podvl. št. 1573/173, k.o. Moste, dne
18. 4. 2008, pod opr. št. Dn 11372/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 10, ki ga je
zastopal direktor TOZD Slavko Bajc, dipl.
ing. arh. in Kordiž Slavko z dne 25. 11. 1983,
za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator
275.E, podvl. št. 1573/173, k.o. Moste,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Kukavec Slavko, roj. Kordiž in Hieng Gregorjem z dne 5. 11. 1986, za nepremičnino,
ki ima sedaj identifikator 275.E, podvl. št.
1573/173, 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 zgo-

raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2008
Dn 17829/2005
Os-4970/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Euro Varia, Litijska 45, Ljubljana, ki
ga zastopa Arkada nepremičnine d.o.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za poslovni prostor št. 116, z identifikatorjem št. 116.E, podvložek št. 1337/27, k.o.
Štepanja vas in parkirno mesto št. 214,
z identifikatorjem št. 214.E, podvložek št.
1337/41, k.o. Štepanja vas, vse na naslovu Litijska cesta 43, Ljubljana, dne 16. 4.
2008, pod opr. št. Dn 17829/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 28/97 LI z dne 20. 10. 1997, sklenjene med prodajalcem Imos Inženiring d.d.
Ljubljana, Linhartova 13 in kupcem Euro
Varia, podjetje za organiziranje prireditev,
sejmov in razstav d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152, za poslovni prostor v drugem
nadstropju poslovno trgovskega objekta ob
Litijski cesti v Ljubljani, faza B.
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 20. 5. 2008
Dn 24224/2004
Os-4971/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Borin Ane, Kumrovška 17, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem št. 00070/004, v izmeri
41,07 m2, k.o. Brinje I, dne 14. 4. 2008, pod
opr. št. Dn 24224/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. 50/73 z dne 10. 10. 1973, sklenjene
med prodajalcem Gradbenim podjetjem Obnova Ljubljana, Titova cesta 39 ter kupovalkama Marijo in Marjeto Žumer, Pokopališka
37, Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 8,
v drugem nadstropju objekta L-21, ob Ulici
padlih borcev v Ljubljani,
– kupne pogodbe z dne 10. 6. 1981, sklenjene med prodajalkama Marijo in Marjeto
Žumer, Kumrovška 17, Ljubljana ter kupovalko Ano Borin, Klopčičeva 4, Ljubljana, za
enosobno stanovanje v Ljubljani, Kumrovška 17, št. stanovanja 8, v izmeri 35,76 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2008
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Dn 32678/2007
Os-4973/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mojce Podgajski, Kurirska cesta 8,
Koper, ki jo zastopa Ataurus Andrej Perdan
s.p. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 2 v drugem nadstropju, na naslovu Povšetova ulica 12, Ljubljana, z identifikatorjem št. 77.E, podvložek
št. 636/34, k.o. Poljansko predmestje, dne
10. 4. 2008, pod opr. št. Dn 32678/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 11.
1990, sklenjene med prodajalcem GP Univerzal, Glonarjeva 9, Ljubljana in kupovalko
Branko Bauk, Trg oktobrske revolucije 14,
Ljubljana, za garsonjero št. 2 v drugem nadstropju, na Glonarjevi 12 v Ljubljani;
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 10.
1991, sklenjene med prodajalko Branko
Bauk, Trg oktobrske revolucije 14, Ljubljana
in kupcema Igorjem Podgajskim, Kurirska
8, Koper ter Mojco Podgajski, Kurirska 8,
Koper, za garsonjero št. 2 v drugem nadstropju, na Povšetovi 12 v Ljubljani, v izmeri
21,05 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2008
Dn 14563/2005
Os-4977/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Plausteiner Ladislave, Savska cesta 17, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Vesna Mišič iz Ljubljane, zaradi
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vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 3767/4 – stanovanje št. 29
v 4. nadstropju, v izmeri 29 m2, Scopolijeva
3, Ljubljana – k.o. Zgornja Šiška, dne 21. 3.
2008, pod opr. št. Dn 14563/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 6.
1971, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Dom Ljubljana ter Dravec Avgustom in
Dravec Cecilijo;
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 3.
1981, sklenjene med Dravec Avgustom in
Dravec Cecilijo ter Jamšek Marijo in Jamšek Sonjo;
– darilne pogodbe z dne 5. 10. 1988,
sklenjene med Jamšek Marijo in Jamšek
Sonjo.
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 19. 5. 2008
Dn 21056/2007
Os-4978/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zdenke Bedekovič, Merčnikova 1a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za garsonjero št. 28 v petem nadstropju,
z balkonom in kletnim prostorom na naslovu
Merčnikova 1a, Ljubljana, z identifikatorjem
št. 28.E, podvložek št. 4018/28, k.o. Vič, dne
10. 4. 2008, pod opr. št. Dn 21056/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji stanovanja št.
106/91-1-4/15 z dne 14. 11. 1991, sklenjene med prodajalko Gospodarsko zbornico
Slovenije, Titova 19, Ljubljana in imetnico
stanovanjske pravice Rožo Brezovar, za
stanovanje št. 28 v petem nadstropju, na
naslovu Merčnikova 1a, Ljubljana, v izmeri
23,98 m2;
– menjalne pogodbe z dne 27. 7. 1992,
sklenjene med Rožo Brezovar, Merčnikova
1a, Ljubljana in Djordjom Petrovičem, Kajuhova 30, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2008
Dn 24123/2004
Os-4979/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kočevar Vladimirja, Celovška 287,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Marija
Stermenszky iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 46 v petem
nadstropju, na naslovu Celovška 287, Ljubljana, z identifikatorjem št. 46.E, podvložek
št. 2666/46, k.o. Dravlje, dne 14. 4. 2008,
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pod opr. št. Dn 24123/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 74-4977
z dne 30. 8. 1974, sklenjene med prodajalcem ZGP Giposs Ljubljana, Dvoržakova 5,
ki ga zastopa Standard - Invest Ljubljana
ter kupcema Vladimirjem in Herto Kočevar,
Vrhovnikova 21, Ljubljana, za dvoinpolsobno stanovanje št. 46 v petem nadstropju, na
JV-SZ strani objekta ST-1, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2008
Dn 6559/2008
Os-4981/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Raiffeisen Leasing d.o.o., Tivolska 30,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
poslovni prostor št. 61 v pritličju, na Kotnikovi ulici v Ljubljani, z identifikatorjem št. 200.
E, podvložek št. 2278/201, k.o. Tabor, dne
10. 4. 2008, pod opr. št. Dn 6559/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 89/93-2/4 z dne 13. 4. 1993, sklenjene
med prodajalcem Gradbenim podjetjem
Grosuplje d.o.o., Taborska 13, Grosuplje in
kupcem GP Dom Ljubljana, Vojkova 87/86,
Ljubljana, za poslovni prostor v pritličju, med
osjo E-G ter osjo 9 in 11, v izmeri 38,30 m2,
s številko 61.
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 20. 5. 2008
Dn 24439/2004
Os-4982/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Škrjanec Metoda, Celovška 181, Ljubljana,
ki ga zastopa Arkada nepremičnine d.o.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 25 v četrtem nadstropju,
na Celovški 181 v Ljubljani, z identifikatorji
št. 49.E in 50.E, podvložek št. 4399/26, k.o.
Zgornja Šiška, dne 14. 4. 2008, pod opr.
št. Dn 24439/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– menjalne pogodbe št. 356/70-OD z dne
12. 2. 1970, sklenjene med Skladom za komunalno urejanje zemljišč Občine Ljubljana
Šiška, Celovška 89, Ljubljana in Nenadom
ter Desanko Mladenovič, Celovška 181, Ljubljana;
– menjalne pogodbe št. 385/70-I/OD
z dne 23. 3. 1970, sklenjene med Skladom
za komunalno urejanje zemljišč Občine
Ljubljana Šiška, Celovška 89, Ljubljana in
Metodom Škerjancem, Celovška 349, Ljubljana.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2008
Dn 26138/2004
Os-4983/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alenke Kajzer, Pribinova 7, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 16, na naslovu Pribinova 7, Ljubljana,
z identifikatorjem št. 115.E, podvložek št.
659742, k.o. Bežigrad, dne 14. 4. 2008, pod
opr. št. Dn 26138/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 454/11/91 z dne 16. 12. 1991,
sklenjene med prodajalko Občino Ljubljana
Bežigrad, Linhartova 13, Ljubljana in kupcema Danilom ter Ljubico Jančič, Pribinova
7, Ljubljana, za stanovanje št. 16 v četrtem
nadstropju, v stanovanjski hiši Pribinova 7,
Ljubljana, v izmeri 89 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2008
Dn 24222/2004
Os-4984/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja,
odvetnika Matjaža Rihtarja, sedež dejavnosti Resljeva 23, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje v izmeri
52,08 m2, z identifikacijsko št. 01906/001,
k.o. Tabor, dne 14. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 24222/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 466-459/92 z dne 28. 5. 1992, sklenjene
med prodajalko Občino Ljubljana Center,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana in
kupovalko Slavko Pavlin Čepon, Resljeva
23, Ljubljana, za stanovanje v stanovanjski
hiši na naslovu Resljeva 23, Ljubljana, ki leži
v pritličju in meri 53,65 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2008
Dn 27955/2006
Os-4986/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Slivar Branka in Bilc Slivar Irene,
Celovška cesta 189, Ljubljana, ki ju zastopa
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notar Podgoršek Bojan iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
28 v petem nadstropju, na naslovu Celovška
189, Ljubljana, z identifikatorjem št. 28.E,
podvložek št. 3276/39, k.o. Dravlje, dne
21. 3. 2008, pod opr. št. Dn 27955/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 4330/1984 z dne 25. 6. 1984,
sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs ter Ivanom in Alenko Kanič, za stanovanje v izmeri 70,59 m2, ki leži v petem
nadstropju, na jugovzhodni strani stanovanjskega objekta H-1, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2008

Dn 7656/2007
Os-5024/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bajić Milanke, Goriška 61, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnik Boris Goda iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
sobo št. 57 v petem nadstropju, na naslovu
Goriška 61, Ljubljana, s kletnim prostorom,
z identifikatorji št. 113.E in 114.E, podvložek št. 4392/58, k.o. Zgornja Šiška, dne
8. 4. 2008, pod opr. št. Dn 7656/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe z dne 21. 3. 1983,
sklenjene med Slavišo in Snežano Kećan,
Goriška 61, Ljubljana, kot prodajalcema in
kupovalko Radinko Šokčević, Goriška 69,
Ljubljana, za sobo v petem nadstropju stanovanjske hiše v Goriški 61 v Ljubljani;
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 4.
1987, sklenjene med prodajalko Radinko
Šokčević, Goriška 61, Ljubljana in kupcem
Tomislavom Djokićem, Titova 131, Ljubljana, za sobo v petem nadstropju stanovanjske hiše v Goriški 61 v Ljubljani;
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 7.
1988, sklenjene med prodajalcem Tomislavom Djokićem, Titova 131, Ljubljana
in kupcem Rajkom Jovićem, Ulica Majke
Jugovićeve 4, Ljubljana, za sobo v petem
nadstropju stanovanjske hiše v Goriški 61
v Ljubljani;
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 7.
1992, sklenjene med prodajalcem Rajkom
Jovićem, Goriška ulica 61, Ljubljana in kupcem Petkom Todićem, Kašeljska 48, Zalog,
za sobo v petem nadstropju stanovanjske
hiše v Goriški 61 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 19. 5. 2008

Dn 20774/2006
Os-4987/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bartol Danile, Adamičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za dvosobno stanovanje št. 25 v tretjem
nadstropju, na naslovu Adamičeva 20,
Ljubljana, z identifikatorji št. 47.E in 48.E,
podvložek št. 2803724, k.o. Dravlje, dne
10. 4. 2008, pod opr. št. Dn 20774/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 71-3877 z dne 18. 6. 1971, sklenjene
med prodajalcem Poslovnim združenjem
Giposs Ljubljana, ki ga zastopa Standard
Invest, Celovška 89, Ljubljana ter kupcema
Jožetom in Veroniko Košar, Vrhovci cesta
XVII/12, Ljubljana, za dvosobno stanovanje
št. 25, v tretjem nadstropju drugega stopnišča v smeri sever-jug, objekta T-3, soseska
S-6, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2008
Dn 6713/2008
Os-4988/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zadel Marijana, Levec 52, Petrovče, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 26 v drugem nadstropju, na
naslovu Novakova 1, Ljubljana, z identifikatorjem št. 26.E, podvložek št. 4134726,
k.o. Bežigrad, dne 10. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 6713/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1265 z dne
17. 12. 1971, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim podjetjem Obnova Ljubljana,
Titova 39 ter kupcema Zvonetom in Jolando Gabrič, Kavčičeva 12, Ljubljana, za

dvosobno stanovanje v izmeri 66,40 m2,
s številko 26, v drugem nadstropju stanovanjskega bloka A-9 Novakova.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2008
Dn 23932/2004
Os-4989/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Frančiške Povhe in Stanislava Damiša, Ulica Hermana Potočnika 33, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 25
v drugem nadstropju, na naslovu Petrovičeva 19, Ljubljana, z identifikatorjem št. 25.E,
podvložek št. 334/25, k.o. Nove Jarše, dne
14. 4. 2008, pod opr. št. Dn 23932/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
stanovanja št. 73-10-S z dne 7. 2. 1973,
sklenjene med prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis, Koriytkova 2,
Ljubljana ter kupcema Francem in Katarino Pavlinjek, Celovška 103, Ljubljana, za
enoinpolsobno stanovanje št. 25, v drugem
nadstropju stanovanjskega bloka S-8, v stanovanjski soseski Nove Jarše, v približni
izmeri 51,01 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2008
Dn 7077/2005
Os-5023/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Gotovnik Renate in Štefana, Pameče
229, Slovenj Gradec, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za garsonjero št. 4 v pritličju, na naslovu Vožarski pot 10, Ljubljana, z identifikatorjem št. 4.E, podvložek št. 418/4, k.o.
Ljubljana mesto, dne 16. 4. 2008, pod opr.
št. Dn 7077/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 127/14-1960
z dne 10. 4. 1962, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim skladom občine Ljubljana Center, Ljubljana in kupovalko Nado
Dekleva, uslužbenko Vzgojnega zavoda Janeza Levca, za garsonjero št. 4 v pritličju,
objekt B-21.
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 19. 5. 2008
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Dn 8589/2008
Os-5025/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Martina in Antonije Horvatič, Dolenjska cesta 45č, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 9 v drugem nadstropju,
na naslovu Dolenjska cesta 45č, Ljubljana,
z identifikatorjem št. 109.E, podvložek št.
4404/31, k.o. Karlovško predmestje, dne
11. 4. 2008, pod opr. št. Dn 8589/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
68-1397 z dne 8. 7. 1968, sklenjene med
prodajalcem Poslovnim združenjem Giposs
Ljubljana, ki ga zastopa SG Standard, Celovška 87, Ljubljana in kupcema Martinom
ter Tončko Horvatič, Resljeva 35, Ljubljana,
za stanovanje št. 9, v drugem stopnišču drugega nadstropja na severo-vzhodni strani
objekta A-2 Rakonik-Krim, k.o. Karlovško
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2008
Dn 13333/2007
Os-5026/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vesne Turk, Ulica bratov Učakar
40, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Olga
Tanko iz Ribnice, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 7 v prvem nadstropju,
na naslovu Ulica bratov Učakar 40, Ljubljana, z identifikatorjem št. 7.E, podvložek št.
4044/7, k.o. Zgornja Šiška, dne 11. 4. 2008,
pod opr. št. Dn 13333/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 0313/01-HVB
z dne 10. 2. 1993, sklenjene med prodajalko
Republiko Slovenijo, Ministrstvo za obrambo, Ljubljana in kupcema Brankom ter Jasno
Cehner, Ulica bratov Učakar 40, Ljubljana,
za dvosobno stanovanje št. 7, v prvem nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu
Ulica bratov Učakar 40, Ljubljana;
– menjalne pogodbe z dne 26. 7. 1993,
sklenjene med Dominikom Turkom, Ulica
bratov Učakar 40, Ljubljana in Brankom ter
Jasno Cehner, Ulica bratov Učakar 40, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2008
Dn 19920/2004
Os-5028/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Prassel Marjete, Hrvatini 119a, Ankaran, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 29 v prvem nadstropju, na
naslovu Tugomerjeva 8, Ljubljana, z identifikatorjem št. 7.E, podvložek št. 4268/7, k.o.
Zgornja Šiška, dne 14. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 19920/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. III-2/o/66 z dne 11. 6. 1964,
sklenjene med prodajalcem Skupnostjo železniških podjetij Ljubljana - Investicijska
grupa in kupcem Jakobom Šuštarjem, skladiščnikom postaje Moste, za stanovanje, ki
se nahaja v Šiški blok B-20.
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 19. 5. 2008
Dn 2535/2008
Os-5275/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Benet Cvetke, Stros-
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smayerjeva ulica 14, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 710/15 – stanovanje št. 15 v 5.
nadstropju (7.etaža), v površini 57,89 m2,
s shrambo št. 15 v kleti (1. etaža), v površini 3,36 m2, skupaj 61,25 m2, z ident. št.
1727-0425-015, k.o. Poljansko predmestje,
dne 16. 4. 2008, pod opr. št. Dn 2535/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. S-12 z dne
9. 11. 1991 in aneksa k tej pogodbi z dne
26. 9. 1996, sklenjene med Utenslia p.o.
Ljubljana in Benet Cvetko, Strossmayerjeva
ul. 14, Ljubljana, za stanovanje št. 15/5, k.o.
Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2008
Dn 30496/2004
Os-5276/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Detela Mire, Černetova
ulica 40, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Tomaž
Mihelčič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičninah vpisanih v vl. št.
594 – parc. št. 432 in 428, k.o. Dravlje, dne
17. 3. 2008, pod opr. št. Dn 30496/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 29. 9. 1999, sklenjene med Brnovič
Samom, Celovška c. 87, Ljubljana in Detela
Miro, Černetova ul. 40, Ljubljana – za sobo
št. 1236, Celovška c. 264, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2008
Dn 28743/2004
Os-5277/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Palancsai Brede,
Cvetkova 20, Murska Sobota, ki jo zastopa odv. Iztok Sedlak iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 3767/2 – stanovanje št. 17
v pritličju, v izmeri 29 m2, Scopolijeva 3, Ljubljana, k.o. Zgornja Šiška, dne 7. 3. 2008,
pod opr. št. Dn 28743/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 12.
1976, sklenjene med Občino Ljubljana Šiška in Trujkić Živoradom,
– menjalne in prodajne pogodbe z dne
12. 2. 1986, sklenjene med Radola Rajkom
in Radola Jurko, oba Celovška 138, Ljubljana ter Trujkić Živoradom, Scopolijeva 1–3,
Ljubljana,
– darilne pogodbe z dne 15. 12. 1993,
sklenjene med Radola Rajkom, Scopolijeva

3, Ljubljana in Radola Boštjanom, Tržaška
109, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2008
Dn 3799/2002
Os-5279/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Pirc Darinke, Brilejeva 19, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 3011/1
– stanovanje z ident. št. 1738-3103-133 in
pomožni prostor z ident. št. 1738-3103-134,
k.o. Dravlje, dne 25. 3. 2007, pod opr. št.
Dn 3799/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 81-6983 z dne 11. 3.
1981, sklenjene med SOZD ZGD Giposs
Ljubljana ter Hajdinjak Pavaom in Hajdinjak
Biserko, oba Franca Mlakarja 12, Ljubljana,
za stanovanje št. 1/07, v k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2008
Dn 16948/2004
Os-5283/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Karlatec Radkota,
Novo Polje c. X/15, Ljubljana, ki ga zastopa notar Miro Košak iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 748 – parc. št. 1119/6, k.o.
Spodnja Šiška, dne 14. 4. 2008, pod opr.
št. Dn 16948/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe z dne 4. 5. 1972, sklenjene med GP Tehnika Ljubljana in Kombinat gume i obuće Vulkan Ni,
– ugovor o razmeni nekretnina z dne
20. 5. 1991, sklenjen med Deončko društvo
Vulkan industrija gume Niš in DP Jugotekstil
Impex Ljubljana.
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 26. 8. 2008
Dn 6792/2006
Os-5334/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stanislava Orešiča, stanujočega Mariborska cesta 130, Orehova vas, ki ga po pooblastilu
zastopa Nepremičninska družba Realiteta
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Geisler in Muić d.n.o., Jurčičeva ulica 6,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, podvl. št. 1510/6, k.o. Maribor Grad, pod Dn št. 6792/2006, dne 21. 5.
2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 3753-943/6 – BN z dne
22. 10. 1986, sklenjene med prodajalcem
ZIM Maribor in kupcema Paveu Ljubom in
Felser Nado, s katero sta kupca od prodajalca kupila vsak do ene polovice, poslovni
prostor št. 7 v velikosti 14.60 m2, v objektu
B Pristan stoječ na parc. št. 2181/3, k.o.
Maribor Grad in
– sporazuma o delitvi skupnega premoženja, ki sta ga dne 14. 3. 1990 sklenila Ljubo Paveu in Nada Felser, na podlagi katerega je Nada Felser pridobila v izključno last,
med drugim, tudi poslovni prostor v Pristanu,
Objekt B, parc. št. 2181/3, k.o. Maribor Grad
in s katerimi je Ljubo Paveu dovolil, da se pri
njemu lastni polovici navedenega poslovnega prostora vknjiži lastninska pravica na ime
Nade Felser in tako postane le-ta lastnica
tega poslovnega prostora do celote.
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 2. 6. 2008

ima v postopku, v katerem je postavljen,
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni
zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, ali je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 20. 5. 2008

Dn 14056/2007
Os-5468/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bogomirja Schwarza, stanujočega Leutzestrasse 66, Schwäbisch Gmünd, Nemčija,
ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Ljubo
Kolbl, Partizanska 13a, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, vl. št.
105, k.o. Razvanje, pod Dn št. 14056/2007,
dne 22. 5. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
darilne pogodbe za primer smrti, sklenjene
dne 28. 7. 1987, s katero je darilodajalec
Anton Šeneger, rojen 19. 12. 1919, stanujoč
Pot na Rute 23, Maribor - Razvanje, obdarjencu Bogomirju Schwarzu, roj. 23. 8. 1939,
stanujočemu Pot na Rute 23, Maribor - Razvanje, za primer svoje smrti podaril svoj ¾
delež na nepremičninah, ležečih na parc.
št. 158, pripisanih vl. št. 105, k.o. Razvanje
in dovolil, da se po njegovi smrti obdarjenec
vknjiži kot lastnik na njegovem deležu.
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 3. 6. 2008
Dn 11797/2007
Os-5469/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Margarete Krampl, stanujoče Majeričeva
ulica 5, Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Svetozarevska ulica 10, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pod-

vl. št. 3288/36, k.o. Pobrežje, pod Dn št.
11797/2007, dne 22. 5. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 3. 12. 1991, sklenjene na osnovi
določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 18/91) med prodajalcem Svila storitve
d.o.o., Ob Dravi 6, Maribor, ki ga je zastopal v.d. direktorja Branimir Kumperščak
in kupovalko Margareto Krampl, stanujočo
Majeričeva ulica 5, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje št. 16,
v III. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Majeričeva ulica 5, Maribor, stoječe
na parc. št. 1057/1, pripisane vl. št. 2492,
k.o. Pobrežje in dovolil, da se na njem vpiše
lastninska pravica v korist kupovalke.
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 o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 6. 2008
Dn 12711/2007
Os-5470/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mateje Safran, stanujoče Markovičeva ulica
11, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 2956/78, k.o.
Pobrežje, pod Dn št. 12711/2007, dne 18. 3.
2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 19-2/93, sklenjene dne 1. 3.
1993, po določilih Stanovanjskega zakona
(Ur. l. RS, št. 18/91) med prodajalcem Marles holding Maribor d.d., Limbuška cesta 2,
Limbuš, ki ga je zastopala direktorica sektorja za kadrovsko pravne in splošne zadeve
Darja Papič in kupcema Ivanom Slana, stanujočim Markovičeva ulica 11, Maribor ter
Alojzijo Slana, stanujočo Markovičeva ulica
11, Maribor, s katero je prodajalec kupcema
prodal stanovanje št. 28, v III. nadstropju
stanovanjskega bloka v Mariboru, Markovičeva ulica 11, parc. št. 923/4, k.o. Pobrežje
in na njem dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime kupcev.
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 o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 6. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 913/2007
Os-4851/08
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni zadevi I 913/2007 upnika Si.mobil d.d.,
Šmartinska 134, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. družba Šelih & partnerji o.p., d.n.o.,
zaradi izterjave 1.395,81 € s pp sklenilo, da
se dolžniku Peternel Marjanu, Nevlje 20,
Kamnik, postavi začasni zastopnik, odv. Milan Gjurin iz Kamnika. Začasni zastopnik
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P 1038/2007
Os-27452/07
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Miroslave Karadžić, stan. Župančičeva ulica 3, 1240 Kamnik, ki jo zastopa odvetnik Beronja Sonny
iz Ljubljane, proti toženi stranki Milovanu
Karadžiću, neznanega prebivališča, zaradi
razveze zakonske zveze, dne 28. 9. 2007
sklenilo:
toženi stranki Milovanu Karadžiću, neznanega prebivališča, se postavi začasnega
zastopnika, odvetnika Leona Benigarja Tošiča, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P 1038/2007
– IV, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču,
da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2007
P 2860/2006
Os-3225/08
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Katarine Železinger,
stan. Adamičeva ulica 15, 1000 Ljubljana, ki
jo zastopa odvetnica Mojca Furlan iz Ljubljane, proti toženi stranki 1. Jake Malkom, zadnje znano prebivališče APTD. DE Correos,
La Cala de Mijas 284, Kijas Costa 294649,
Malaga, Spain, 2. mld. Jasmina Lee Wardman, stan. Adamičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Marija Porenta – skrbnica za posebni primer, zaradi izpodbijanja
očetovstva, dne 4. 3. 2008 sklenilo:
prvotoženi stranki Jaku Malkomu, APTD.
DE Correos, La Cala de Mijas 284, Kijas
Costa 294649, Malaga, Spain, se postavi
začasnega zastopnika – odvetnika Tomaža
Čada, Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal prvotoženo stranko v pravdni zadevi opr. št.
P 2860/2006 – IV, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je prvotoženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2008
I 3018/2007
Os-3404/08
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. I 3018/2007, v skladu z določili 82., 83. in 84. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, se dolžniku Matjažu Puhnerju kot začasni zastopnik
postavi odvetnik Matej Pirih, Ulica heroja
Šlandra 11, Maribor. Začasni zastopnik bo
zastopal dolžnika od dneva postavitve 27. 2.
2008 in vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 2. 2008
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I 8574/2000
Os-5459/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. o.p. d.n.o. Šelih
in partnerji, Komenskega ulica 36, Ljubljana,
zoper dolžnika Borisa Kocjana, Topniška 70,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Tomaž Čad,
Miklošičeva cesta 20, Ljubljana, zaradi izterjave 1.350,68 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Borisu Kocjanu se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Tomaž Čad, Miklošičeva 20, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
I 8573/2000
Os-5460/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. o.p. d.n.o., Šelih
in partnerji, Komenskega ulica 36, Ljubljana,
zoper dolžnika Tima Tomiča, Ziherlova ul.
38, Ljubljana, ki ga zastopa Matjaž Čebular,
Hacquetova 6, Ljubljana, zaradi izterjave
1.320,04 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Timu Tomiču se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasen zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Matjaž Čebular, Hacquetova 6, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
I 10398/2000
Os-5461/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. o.p. d.n.o., Šelih
in partnerji, Komenskega ulica 36, Ljubljana, zoper dolžnika Smiljana Ribnikarja, Puterlejeva 18, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
mag. Aleksandra Cvikl, Kolodvorska 12a,
Ljubljana, zaradi izterjave 258,69 EUR s pp
sklenilo:
dolžniku Smiljanu Ribnikarju se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi mag.
Aleksandra Cvikl, Kolodvorska ulica 12a,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
I 12368/2000
Os-5462/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. o.p. d.n.o., Šelih
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in partnerji, Komenskega ulica 36, Ljubljana,
zoper dolžnico Ano Vidic, Št. Jurij 15, Sveti
Jurij ob Ščavnici, ki jo zastopa odv. Alenka
Cerar, Kersnikova ulica 6, Ljubljana, zaradi
izterjave 119,27 EUR s pp sklenilo:
dolžnici Ani Vidic se na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi
začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Alenka
Cerar, Kersnikova 6, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
I 423/2007
Os-4562/08
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom
opr. št. I 423/2007 z dne 14. 4. 2008, dolžniku
Janku Klincu, Trg svobode 9, 8290 Sevnica,
postavilo začasnega zastopnika, odvetnika
Franca Pipana, Naselje heroja Maroka 17,
Sevnica.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
ZPP, v povezavi s 15. členom ZIZ, ki določa,
da sodišče postavi začasnega zastopnika, če
je prebivališče dolžnika neznano, pa dolžnik
nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal
v postopku vse do takrat, dokler stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 14. 4. 2008
In 129/2007
Os-24967/07
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni
zadevi upnika Danijela Varga, Šalek 91, Velenje, ki ga zastopa odvetnica Karmen Orter Divjak iz Žalca, zoper dolžnika Andraša
Varga, Šalek 91, Velenje, zaradi izterjave
preživnine, na podlagi prvega odstavka, 4.
točke drugega odstavka in četrtega odstavka 82. člena ZPP, v zvezi s 15. členom ZIZ,
s sklepom z dne 6. 9. 2007, dolžniku Varga
Andrašu v predmetnem izvršilnem postopku postavilo začasno zastopnico Majdo Kac,
Šaleška c. 19/a, Velenje, odvetnico iz Velenja. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v tem izvršilnem postopku vse dotlej,
dokler dolžnik sam ali njegov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 6. 9. 2007
I 2598/2007
Os-4555/08
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni
zadevi upnika Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana, zoper dolžnika Igorja
Štrucla, Koželjskega ulica 1, Velenje, zaradi
izterjave 2.239,70 € s pp, na podlagi prvega
odstavka, 4. točke drugega odstavka in četrtega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), s sklepom
z dne 29. 4. 2008, dolžniku Igorju Štruclu
v tem izvršilnem postopku postavilo začasno
zastopnico Majdo Kac, Šaleška 19a, odvetnico iz Velenja. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v tem izvršilnem postopku vse
dotlej, dokler dolžnik sam ali njegov poobla-

ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 29. 4. 2008
P 89/2007
Os-4559/08
Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodnici
Karmen Rudolf Božič, v pravdni zadevi tožeče stranke Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Kotnikova ulica 28, Ljubljana, proti toženi stranki
Rajku Rakarju, Taipan 133, I – 7100 Sassari,
zaradi plačila 697,93 EUR s pp, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne
30. 4. 2008 postavilo začasnega zastopnika
v Republiki Sloveniji, neznano kje bivajočemu Rajku Rakarju.
Začasni zastopnik je odvetnik Zvone Debevec, Cankarjev trg 11, Vrhnika.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
toženo stranko Rajka Rakarja, sedaj neznanega bivališča, vse do takrat, dokler le-ta ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 30. 4. 2008

Oklici dedičem
D 218/2008
Os-5052/08
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski postopek po pok. Podlesek Janezu,
sinu Podlesek Mihaela, rojenem 12. 1. 1928,
umrlem 13. 2. 2008, nazadnje stanujočem
Slatina v Rožni dolini 10g, Šmartno v Rožni
dolini, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik je napravil pisno oporoko, ki se
nahaja pri zapustnikovi pastorki Lubej Marini. Zapustnik je bil vdovec, brez potomcev.
Imel pa je brate oziroma sestre. Tako bi kot
zakoniti dediči po zapustniku prišli v poštev
zakoniti dediči 2. dednega rega, katerih imena in naslovi stalnega prebivališča oziroma
imena in naslovi njihovih potomcev sodišču
niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica in oklica na oglasni deski sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 5. 2008
D 273/2006
Os-4574/08
Luka Slavec, roj. 25. 2. 1865, iz Črnotič
32, je dne 7. 12. 1930 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.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14c, Lucija,
p. Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 5. 2008
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Oklici pogrešanih
N 34/2007
Os-3392/08
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljev Nadje Demojzes in Matjaža Demojzesa, oba
Zgornje Škofije 5b, Škofije, ki ju zastopa
odvetnik Milan Volk iz Ilirske Bistrice, zoper
nasprotnega udeleženca Karla Demojzesa,
sina Ivana, roj. 7. 2. 1918, Poljane 42, zaradi razglasitve pogrešanca za mrtvega.
Karel Demojzes se je rodil 7. 2. 1918,
v Poljanah na št. 42, očetu Ivanu, kateri je
bil rojen 23. 10. 1882 in materi Heleni, roj.
Bubnič, ki je bila rojena 20. 12. 1881. Leta
1948 je v mesecu avgustu odšel iz domače
hiše proti meji z Republiko Italijo. Po tem
datumu se svojim domačim in znancem ni
več oglasil. Njegovi svojci so prejeli le ustno
vest, da je bil pri poskusu prečkanja meje
ustreljen s strani mejnih organov.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešanem in njegovem
življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani, v roku treh mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 3. 2008
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Preklici
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Izgoršek Matjaž, CDO 29, Log pri
Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. B, C,
G, H, reg. št. 12617, izdala UE Vrhnika.
gnb-296995

Zavarovalne police preklicujejo
Gradič Viktor, Trobni dol 45, Šentrupert,
zavarovalno polico, št. 1013313, izdala
zavarovalnica
Slovenica
življenje.
gnl-297060
Gradič Viktor, Trobni dol 45, Šentrupert,
zavarovalno
polico
prostovoljnega
zdravstvenega
zavarovanja,
št.
01 000009122, izdala zavarovalnica Engro
Tuš Celje. gnk-297061
Miljković Ana, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 581882 in ZK
1676606, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica. gnu-297026
Škedelj Nataša, Mladinska ulica 37,
Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
41601001654, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnn-297008

Spričevala preklicujejo
Babić Vladan, Strmeckijeva 16, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Livada, izdano leta
2006. gnx-296998
Belšak Jožica, Vintarovci 54, Destrnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Ptuj, izdano leta 1998.
gnc-297044
Čalušić Marko, Kozari, Zagreb, diplomo
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani – KV zidar. gnw-296999
Debeljak
Sandra,
Begunje
na
Gorenjskem 60, Begunje na Gorenjskem,
letno spričevalo 1. letnika – vzgojitelj
predšolskih otrok, šolsko leto 2005/2006.
gny-297022
Dedić Rusmir, Ulica bratov Učakar 86,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 2005.
gnm-297034
Deželan Anton, Mihovica 15, Šentjernej,
diplomo Srednje šole tehničnih in
zdravstvenih usmeritev Boris Kidrič Novo
mesto, št. I/S-IV/1935, izdana leta 1991.
gny-297005
Dizdarević Ismet, Cesta Cirila Tavčarja
10, Jesenice, spričevalo od 1. do 3. letnika
ŽIC Jesenice – kovinar. gnp-297006
Dobranič Denis, Partizanska 5f, Radlje
ob Dravi, spričevalo 4. letnika Gimnazije
SG, izdano leta 2008. gnx-297073
Drnovšek Matejka, Bučka 3, Škocjan,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Novo
mesto, izdano leta 1992, izdano na ime
Golobič Matejka. gng-297065

Fende Karmen, Levstikova 8/b, Kranj,
maturitetno
spričevalo
Ekonomsko
administrativne šole v Kranju, izdano
leta 1977, na ime Korošec Karmen.
gnh-297064
Gašperlin
Maruša,
Sveteljeva
18/a, Šenčur, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2007. gnk-297011
Guna Miha, Prešernova cesta 16, Zagorje
ob Savi, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Želimlje, izdano leta 2006. gnl-297010
Hrovat Mirjam, Sokolska ul. 14, Mirna,
spričevalo SŠGT Novo mesto. gnj-297012
Hrušovar Boris, Trška Gora 10, Krško,
diplomo Srednje šole Krško, izdana leta
1984. gng-297015
Janežič Andraž, Mlaka 38/a, Komenda,
obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje
tehnične šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnh-297039
Jovičić Mile, Bratovševa ploščad
24, Ljubljana, diplomo Šole za voznike
motornih vozil v Ljubljani, izdana leta 1986.
gnw-297024
Kocjančič Andreja, Birčna vas 15, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo
mesto, izdano leta 1993, na ime Garbajs
Andreja. gnw-297028
Krajnc Tamara, Dornava 13/a, Dornava,
spričevalo OŠ Dornava, izdano leta 2002.
gne-297017
Lovšin Uroš, Škrabčev trg 18, Ribnica,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Kočevje
– obdelovalec kovin. gnf-297041
Matko Dejan, Lendavske Gorice 639,
Lendava – Lendva, spričevalo 3. letnika
Dvojezične srednje šole Lendava – pečar,
keramik, izdano leta 2008. gno-297007
Midžan Ramiz, Titova 4/a, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
od do 3. letnika Srednje šole Jesenice –
poslovni tajnik. gnq-297055
Nemivšek Klemen, Loke 30, Tabor,
spričevalo 7. razreda OŠ Ivan Farčnik Bič
Tabor, izdano leta 2006. gnz-296996
Nemivšek Klemen, Loke 30, Tabor,
spričevalo 8. razreda OŠ Ivan Farčnik Buč
Vransko, izdano leta 2007. gny-296997
Pajenk Sabina, Jenkova 25, Velenje,
indeks, št. 11130121205, izdala Poslovna
komercialna šola v Celju – višja strokovna
šola Maribor. gnm-297009
Planin Dobnik Katja, Brdinje 2/b, Ravne
na Koroškem, indeks, št. 18050912, izdala
FF v Ljubljani. gnr-297058
Primc Mojca, Zalog 4, Novo mesto,
spričevalo Srednje zdravstvene šole Novo
mesto – bolničar, negovalec, izdano leta
2001. gnr-297054
Savenc Žan, Kamniška 19, Ljubljana,
spričevalo 7. in 9. razreda OŠ Vita
Kraigherja,
izdano
leta
2004/2005,
2006/2007. gnt-297077
Serdinšek Zvonko, Dolenjska cesta 50,
Ljubljana, diplomo Fakultete za upravo
v Ljubljani, izdana leta 2005, št. 4300.
gni-297063
Simčič Alenka, Partizanska 15, Koper
– Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevala od 1.do 4. letnika

Gimnazije Koper, izdano leta 1974 do 1977.
gnm-297038
Škrinjar Nives, Keršičev hrib 11,
Trbovlje, diplomo ZSC Miha Marinko
Trbovlje, izdana leta 1986, na ime Trdin
Nives. gny-297047
Tidd Adam, Malija 59/d, Izola – Isola,
spričevalo 9. razreda OŠ Lucija, izdano leta
2008. gnp-297056
Valenci Eva, Polje 12, Žiri, spričevalo
3. letnika Gimnazije Jurija Vege v Idriji,
izdano leta 2001, izdano na ime Vidmar
Eva. gnu-297001
Vavpetič Uha, Poženik 27/a, Kranj,
spričevalo 8. in 9. razreda OŠ Toneta
Čufarja v Ljubljani, izdano leta 2005 in 2006.
gnx-297023
Verdnik Živa, Maistrova ulica 12,
Poljčane, spričevalo 2. in 3. letnika Šolskega
centra Rogaška Slatina, izdano leta 2005/06,
2006/07. gnv-297075
Vodopivec Gregor, Raztez 5, Brestanica,
spričevalo 2. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Krško, izdano leta 2007.
gnb-297020
Volaj Klara, Jamnikarjeva 23, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2008. gnu-297076

Drugo preklicujejo
Antič Zdravko, Ul. 9. maja 13, Nova
Gorica, delovno knjižico. gnb-297070
Arnečič Silvester, Hajdoše 78/b, Ptuj,
vpisni list za čoln, št. 01-03-466/1-1992, z
zaporedno št. SI 8101. gnd-297018
Auer Tomaž, Križni vrh 9, Laporje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-6583/00-00, VČ-4286/99.
gnz-297071
Banovec Katja, Blatnik pri Črnomlju
7, Črnomelj, študentsko izkaznico, št.
01006077, Pedagoške fakultete v Ljubljani.
gnv-297029
Božič Miha, Oslavijska 9, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 3736-1-00858-0/06, leta 2006.
gnl-297035
Brumen Matjaž, Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-297053
Cerar Jelka, Glintovška ulica 11,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-297078
Conev Zoran, Zg. Hudinja 8, Celje,
delovno knjižico. gno-297032
Cvetko Branko, Žgečeva ulica 8, Ptuj,
delovno knjižico. gnf-297066
Demojzes Jernej, Podgrad 19, Podgrad,
študentsko izkaznico, št. 63060062, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnt-297027
Dežman Vincencij, Pod Trško goro
54, Novo mesto, potrdilo o opravljeni
usposobljenosti
za
uporabnika
fitofarmacevtskih sredstev, št. 2292, izdala
Kmetijska šola Grm dne 24. 5. 2004.
gnw-297074
Dornik Črt, Za spomenikom 15, Solkan,
delovno knjižico. gnh-297014
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Đurić Darko, Kocbekova 8, Ljubečna,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500015905000, izdal Cetis Celje.
gnx-297048
Frajle Denis, Retje 10, Trbovlje, delovno
knjižico, št. 3723, izdala UE Trbovlje, leta
2006. gnz-297021
Gračan Ana, Hudovernikova 11,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 27214,
izdala Visoka upravna šola v Ljubljani.
gnj-297037
Habjan Boris, Savska cesta 13 a,
Domžale, delovno knjižico. gnq-297030
Hajnšek Kristjan, Obrtna cesta 61, Celje,
delovno knjižico. gnr-297079
Hauptman Ksenja, Stari trg 33, Višnja
Gora, delovno knjižico. gnp-297031
Hlebanja Gal, Vandotova ulica 037,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
23070066, Fakulteta za strojništvo.
gnj-297062
Jazbec Bogomir, Vogrsko 156/c, Volčja
Draga, delovno knjižico. gni-297013
Jeran David, Frana Albrehta 9, Kamnik,
delovno knjižico. gnv-297000
Kadirič Jasmin, Cesta F. Prešerna 36,
Jesenice, delovno knjižico. gnf-297016
Kandušer Luka, Pod Dobnim vrhom
1/b, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-4529-00/95.
gnc-297069
Karničnik Andreja, Bokrači 27, Puconci,
delovno knjižico, št. A 0404709 z dne 14. 8.
1998. gnd-297068
Kvartič Agata, Splitska 2, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 43060014,
izdala Akademija za glasbo v Ljubljani.
gnu-297051
Mehle Tanja, Senožeti 62/a, Dol
pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št.
19471033, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnz-297050
Mihelin Andraž, Novo Polje cesta XI / 6,
Ljubljana, delovno knjižico. gnq-297080
Obid Anja, Kidričeva 30/a, Nova Gorica,
delovno knjižico. gne-297042
Odvetniška pisarna Jadek & Pensa,
Tavčarjeva 6, Ljubljana, dovoljenje za delo,
št. 99289985144, za osebo z imenom Brian
Albert Wardrop, za opravljanje poslovodne
funkcije pri Donit Tesnit d.d. Medvode.
gnn-297033
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Pihlar Toni, Smrekarjeva ulica 4, Celje,
študentsko izkaznico, št. 24930450, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnt-297052
Pogačnik Polona, Kopališka ulica 8,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 31210083,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnv-297025
Polanc Marko, Ivana Suliča 16/a, Šempeter pri Gorici, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-04415-0/01.
gnd-297043
Rogač Mateja, Topniška 43, Ljubljana,
delovno knjižico. gnw-297049
Schweiger Iva, Čudno selo 7/a, Črnomelj,
delovno knjižico, ser. št. A 525298, reg. št.
3047, izdala UE Črnomelj. gnb-297045
Selectus d.o.o., Preglov trg 3, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 0424/4221095, za
delavca Jonuzović Suada. gnt-297002
Selectus d.o.o., Preglov trg 3, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 0424/4221108, za
delavca Ikanović Meho. gnr-297004
Straus Matevž, Mrakova ulica 25, Idrija,
študentsko izkaznico, št. 21070476, izdala
FDV v Ljubljani. gnk-297036
Sušnik Matic, Podljubelj 69, Tržič,
študentsko izkaznico, št. 21060595, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnp-297081
Šarkezi Đem, Trnje 155/a, Črenšovci,
delovno knjižico, zap. št. 22/2006, ser. št. A
632214, izdala UE Lendava. gnz-297046
Šušterič Jože s.p., Pišece 71, Pišece,
dovolilnico za BiH – tretje države, št.
1010175. gno-297057
Tavčar Nena, Rožni vrh 19, Šmartno
v Rožni dolini, študentsko izkaznico, št.
31250169, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gng-297040
Tomić Dragan, Jelimčičevih 31, Limbuš,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-01265-00/02. gny-297072
Tufek Adi, Partizanska cesta 1/d, Škofja
Loka, delovno knjižico. gns-297003
Vidovič Marjan, Ljubstava 12, Videm pri
Ptuju, delovno knjižico. gne-297067
Vrečko Anton, Padna 12, Sečovlje –
Sicciole, pooblastilo mornar – motorist, št.
343/95, izdano 13. 2. 1995. gnc-297019
Ziherl Petra, Velike Lipljene 82, Grosuplje,
službeno izkaznico, št. 100121, izdana 4. 3.
2008, pri MNZ Ljubljana. gnm-297059
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