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Leto XVIII

Javni razpisi
Št. 6131-2/2008/3
Ob-6838/08
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5
in 36/08), mnenja Ministrstva za finance
št. 4444-05-1/2007/2 z dne 5. 4. 2007 o
dodelitvi sredstev pomoči na podlagi priglasitve sheme »Založništvo strokovne in
mladinske periodike v šolstvu« do 31. 12.
2008 (št. priglasitve: M001-5022886-2007),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2008
(Uradni list RS, št. 126/06), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07)
minister za šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje otroške, mladinske
in strokovne periodike v Republiki
Sloveniji v letu 2008
1. Neposredni uporabnik proračunskih
sredstev: Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje:
A. strokovnih periodičnih publikacij, ki
so pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja,
B. otroških in mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in
izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji vlog:
3.1. Na javni razpis se lahko prijavijo izdajatelji periodičnih publikacij (v nadaljnjem
besedilu: revije), ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da je revija vpisana v razvid medijev
skladno z 12. členom Zakona o medijih

(Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1) oziroma
je vložila vlogo za vpis v razvid medijev,
– da revija izhaja v nakladi najmanj 400
izvodov na številko,
– da letno izideta vsaj 2 številki,
– da je uredniški program revije skladen
s cilji vzgoje in izobraževanja, opredeljenimi
v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB5),
– da pomoč, ki jo je izdajatelj prejel v
obdobju preteklih treh let kot de minimis
pomoč, ne presega 100.000 evrov ne glede
na inštrument ali namen pomoči (87. člen
Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih
ministrstev za upravljanje posameznih shem
državnih pomoči – de minimis pomoč),
– da revija izhaja v Republiki Sloveniji in
v slovenskem jeziku,
– da revija do dneva objave razpisa izhaja najmanj eno neprekinjeno leto,
– da revija izhaja v tiskani obliki,
– da ima revija zagotovljen stalni prihodek od naročnine ali članarine oziroma prodaje revije,
– revija objavlja kontinuirane rubrike in
– ima založnik poravnane vse pogodbene obveznosti do Ministrstva za šolstvo in
šport iz predhodnih razpisov za sofinanciranje otroške, mladinske in strokovne periodike v Republiki Sloveniji.
3.2. Dodaten pogoj za otroško in mladinsko periodiko: v posamezni številki revije
oglasni prostor ne sme presegati 10 odstotkov
celotnega obsega te številke (oglaševalske
vsebine določa 46. člen Zakona o medijih).
4. Merila za izbor prejemnikov sofinanciranja
Merila in postopek za izbor revij so naslednja:
4.1. za otroško in mladinsko periodiko:

4.1.1. uporabnost revije v vzgojno izobraževalni praksi (v vrtcu, pri in ob pouku)
4.1.2. prispevek revije k celovitemu razvoju otrok in mladostnikov
4.1.3. vsebinska pestrost revije pri razvijanju različnih znanj, veščin in spretnosti otrok in mladostnikov
4.1.4. ustreznost revije razvojni stopnji otrok in mladostnikom, ki jim je namenjena
4.1.5. vsebinska kakovost revije (razvidnost strokovnega izbora prispevkov)
4.1.6. estetska kakovost revije – z izborom ilustracij in drugega slikovnega gradiva skrbi za razvijanje in bogatenje likovne
in estetske občutljivosti mladih (razvidnost strokovnega izbora prispevkov)
4.1.7. prepoznavnost in reference revije v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru
4.1.8. razširjenost revije (prodana naklada in delež pokritosti ciljne skupine bralcev)
4.1.9. odmevnost projektov revije (javne razprave, natečaji, spletna stran)

20 točk
10 točk
10 točk
5 točk
20 točk
10 točk
10 točk
10 točk
5 točk

(skupaj največ 100 točk)
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4.2. za strokovno periodiko:
4.2.1. uporabnost revije v vzgojno izobraževalni praksi

10 točk

4.2.2. delež, ki ga revija vsebinsko namenja strokovnim vprašanjem na področju vzgoje in izobraževanja

10 točk

4.2.3. delež, ki ga revija vsebinsko namenja praktičnim spoznanjem na področju vzgoje in izobraževanja

10 točk

4.2.4. prepletanje strokovnih vprašanj in praktičnih spoznanj v reviji

5 točk

4.2.5. revija vsebinsko zagotavlja pluralnost vednosti (različne znanstvene paradigme, smeri in teoretični tokovi)

15 točk

4.2.6. skladnost vsebin z evropskimi prioritetami na področju vzgoje in izobraževanja (v razpisni dokumentaciji)

20 točk

4.2.5. raven recenzentskih meril za objavo prispevkov

5 točk

4.2.6. prepoznavnost in reference (citiranost) revije v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru

10 točk

4.2.7. razširjenost revije (prodana naklada in delež pokritosti ciljne skupine bralcev)

10 točk

4.2.8. odmevnost projektov revije (javne razprave, natečaji, spletna stran)

5 točk
(skupaj največ 100 točk)

Po opravljeni oceni ekspertna skupina
izloči tiste mladinske oziroma strokovne revije, ki so po merilih iz 4. točke dosegle
skupaj manj kot 61 točk, in tiste revije, ki pri
kateremkoli posameznem merilu iz 4. točke
niso dosegle nobene točke. Višina odobrenih sredstev za posamezno vlogo je odvisna
od skupne višine prejetih točk tistih predlagateljev vlog, ki so dosegli vsaj 61 točk.
Korigiranje točk poteka po opisni vrednostni lestvici (kategorije) in na način, ki je
naveden v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev tega razpisa
znaša 198.000 evrov:
– okvirno 120.000 evrov za sofinanciranje strokovnih periodičnih publikacij in
– okvirno 78.000 evrov za sofinanciranje otroških in mladinskih periodičnih publikacij.
Sredstva so v proračunu za leto 2008
zagotovljena na postavki 7097 – strokovna
literatura.
6. Rok, do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva: otroške, mladinske
in strokovne revije, ki bodo sofinancirane
po tem razpisu, morajo biti izdane do 31. 12.
2008.
7. Vloga za razpis
Vloga za razpis mora vsebovati:
7.1. pravilno in v celoti izpolnjen ter podpisan prijavni obrazec MŠŠ SOMP/2008
7.2. obvezne priloge I.:
1. potrjen uredniški program za leto
2008 z zapisnikom seje uredniškega odbora, na kateri je bil program sprejet;
2. predračun tiskarne, ki mora vsebovati vse tehnične podatke, ki vplivajo na
ceno revije; iz predračuna mora biti razvidna
cena tiska na izvod revije;
3. pisna izjava predlagatelja vloge, da
skupna vsota de minimis pomoči, ki jih je
prejel v obdobju preteklih treh let, ne glede
na inštrument ali namen pomoči, ne presega 100.000 EUR (de minimis pomoč).
7.3. obvezne priloge II. (velja le za revije, ki v letu 2007 niso prejemale subvencije
MŠŠ):
1. po en izvod zadnjih dveh številk,
izdanih v letu 2007,
2. dokazilo o vpisu v razvid medijev
(del prijavnega obrazca) in
3. recenzija o ustreznosti revije glede
na področje, ki ga revija pokriva, oddana na
obrazcu za recenzente, ki je del prijavnega
obrazca. Recenzent mora biti strokovnjak
z znanstvenim nazivom s področja, ki ga

pokriva revija, in ne sme biti član uredništva
ne uredniškega odbora revije;
7.4. obvezna priloga III. – velja samo za
strokovne revije:
1. opis recenzentskih meril za objavo
prispevkov v reviji.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
8.1. Rok za predložitev vlog in način predložitve, ne glede na način dostave: vloge
morajo v zapečateni ovojnici na glede na
način dostave prispeti v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport (na naslov: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana) do petka, 29. avgusta 2008
do 14. ure (velja tudi priporočena pošiljka s
poštnim žigom do vključno 29. 8. 2008).
8.2. Opremljenost vloge – obvezne oznake na ovojnici:
– vidna označba: »Ne odpiraj – vloga
na javni razpis za subvencioniranje otroške, mladinske in strokovne periodike v letu
2008: sklic na številko 6131-2/2008«,
– naslov ministrstva in
– naslov vlagatelja.
8.3. V vsaki poslani pošiljki je lahko le
po ena vloga.
8.4. Nepravilno označene ali nepravilno
izpolnjene vloge ter vloge, ki niso oddane v
roku, bo komisija v postopku odpiranja vlog
zavrnila in jih vrnila predlagatelju vloge.
9. Odpiranje vlog: postopek javnega razpisa in odpiranje vlog, prispelih na razpis,
vodi Strokovna komisija za izvedbo javnega
razpisa. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo dne 1. 9. 2008. Glede na pričakovano veliko število vlog odpiranje vlog ne
bo javno.
10. Rok, v katerem bodo predlagatelji
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa: predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja
vlog.
11. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisni dokumentaciji:
11.1. Razpisna dokumentacija obsega:
– podatke o razpisu,
– postopek in merila za izbor revij,
– opis vloge na razpis,
– vzorec pogodbe,
– vzorec zahtevka za izplačilo,
– vzorec vmesnega/končnega poročila
in
– prijavni obrazec MŠŠ SOMP/2008.
11.2. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumenta-

cijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v vložišču Ministrstva RS za
šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, ali poiščejo na domači spletni strani
MŠŠ (http://www.mss.gov.si).
11.3. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo pri
Tonetu Vrhovniku Straki na Ministrstvu RS
za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana, osebno ali po tel. 01/400-57-20, vsak
delavnik od 9. do 13. ure.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 6711-5/2008
Ob-6850/08
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 15/03) in 4. člena
Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur.
l. RS, št. 95/99, 11/06), objavlja Ministrstvo
za šolstvo in šport
javni razpis
za sofinanciranje strokovne priprave in
koordinacije programa šolskih športnih
tekmovanj in prireditev v šolskem letu
2008/2009
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije
programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2008/2009.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
a) nacionalne panožne športne zveze (to
so športne zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru katerih so registrirani
športniki uvrščeni v sistem kategorizacije
Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja
športnih zvez),
b) organizacije, ki bodo na podlagi pooblastila posamezne nacionalne panožne
športne zveze strokovno pripravljale, koordinirale in vodile program šolskih športnih
tekmovanj za posamezno športno panogo,
c) pri strokovni pripravi in koordinaciji
tekmovanj osnovnih šol s prilagojenim programom in množičnih prireditev netekmovalnega značaja pa se lahko prijavijo vsi
tisti subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona
o športu.
4. Pogoji in merila
Nacionalna panožna športna zveza oziroma organizacija mora ob prijavi na razpis
predložiti:
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– razpis šolskega športnega tekmovanja
v posamezni športni panogi, ki mora vsebovati vsebinski, organizacijski in finančni
načrt izpeljave tekmovanja (za posamezno
športno panogo se lahko razpiše samo en
sistem tekmovanja),
– ime koordinatorja, ki bo koordiniral izpeljavo celotnega šolskega športnega tekmovanja v posamezni športni panogi (koordinatorji morajo imeti visokošolsko izobraz-

za šolstvo in šport, Direktoratu za šport pri
Mateji Reberšak Cizelj (tel. 01/400-54-56,
e-pošta: mateja.rebersak@gov.si). Prijava
na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis pooblaščene osebe prijavitelja) in ožigosane razpisne obrazce za prijavo
na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce
prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7.
točko razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport

– igre z žogo
– atletika
– gimnastika
– smučanje
– ostale športne panoge
– združeni programi (OŠPP, otroci s
posebnimi potrebami)

bo športne smeri ali pa morajo biti strokovno
usposobljeni na področju športa).
Ministrstvo za šolstvo in šport bo nacionalnim panožnim športnim zvezam, organizacijam in subjektom za koordinacijo in pripravo strokovnih gradiv sredstva nakazalo v
dveh delih, in sicer:
Prvi del sredstev v višini 4.090,00 EUR
bo izbranim prijaviteljem razdeljen na naslednji način:

OŠ (delež
v %)

SŠ (delež
v %)

Skupaj (delež
v %)

24,5
10,1
7,6
3,7
20,6
2,5

21,2
1,7
1,1
0,8
6,2

45,7
11,8
8,7
4,5
26,8
2,5

Drugi del sredstev v višini 4.090,00 EUR pa bo razdeljen na podlagi sklepnega poročila, ki ga mora nacionalna panožna športna zveza poslati na Ministrstvo za šolstvo in šport
najkasneje 31. 5. 2009, in sicer po naslednjih merilih:
Merilo

Opis merila

Točke

1

Priprava in oddaja pisnih gradiv

30

3

Realizacija razpisanega programa

25

2

Število področnih centrov vključenih v tekmovanje

20

4

Obveščanje

5

– obveščanje prek e-pošte in spletne strani
www.sportmladih.net

10

– uporaba spletne aplikacije Šolska športna tekmovanja

10

Ocena dela koordinatorja, ki jo poda koordinator na
državni ravni

5

Ministrstvo za šolstvo in šport določi višino sofinanciranja na naslednji način: Ministrstvo za šolstvo in šport določi vrednost
točke kot razmerje med skupno višino sredstev (4.090,00 EUR) in skupnim številom
točk vseh na javnem razpisu izbranih nacionalnih panožnih športnih zvez, organizacij
oziroma subjektov, ki izpolnjujejo pogoje za
sofinanciranje. Višina sofinanciranja se določi tako, da se število točk, ki jih je zbrala
na podlagi meril iz zgornje tabele, pomnoži
z vrednostjo točke, določene na način iz
prejšnjega stavka.
5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 8.180,00 EUR. Sredstva
so zagotovljena na postavki 5619 – šport
otrok in mladine ter športna rekreacija, konto
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Skrbnik postavke je
Ignac Polajnar.
6. Polovica sredstev mora biti porabljena
v letu 2008, druga polovica v letu 2009.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana, do najkasneje 14. avgusta 2008. Šteje se, da je vloga prispela
pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport,

Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Vloga mora
biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek
pa mora biti na sprednji strani označen z
napisom »ne odpiraj – ŠŠT 6711-5/2008«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo
in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj
predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane
na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne
dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka (glej razpisna dokumentacija
in navodila).
8. Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne
obrazce za prijavo na razpis.
9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 19. avgusta
2008. Odpiranje vlog ne bo javno.
10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih
javnega razpisa obveščeni v roku 28 dni od
dneva za oddajo vlog.
11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo
na spletnem naslovu www.mss.gov.si ter neposredno na Ministrstvu za šolstvo in šport,
Direktoratu za šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana (II. nadstropje, tajništvo), vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu
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Št. 3312-21/2008-13
Ob-6867/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana, na podlagi 5. člena v
zvezi s 4. členom Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike
razvoja podeželja za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 58/07 in 45/08 – Zkme-1; v
nadaljevanju: Uredba) objavlja
javni razpis
za podporo strokovnim prireditvam,
stanovskemu in interesnemu
združevanju za leto 2008
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
namen A): sofinanciranje delovanja
nevladnih in neprofitnih oblik sodelovanja
kmetov v zvezah in združenjih povezanih s
kmetijstvom, ki nudijo pomoč pri izvajanju
strokovnih prireditev, informiranju in usposabljanju podeželskega prebivalstva na celotnem območju Republike Slovenije;
namen B): sofinanciranje delovanja različnih nevladnih in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, ki nudijo
pomoč pri izvajanju strokovnih prireditev,
informiranju in usposabljanju podeželskega
prebivalstva na ožjem območju Republike
Slovenije.
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih
za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto
2008 znaša:
– za namen A): do višine 106.409,00
EUR,
– za namen B): do višine 79.286,00
EUR.
II. Upravičenci
Upravičenci do podpor točk b. in c. prvega odstavka 4. člena tega javnega razpisa so:
– za namen A):
zveze in združenja, ki so registrirani na
podlagi predpisa, ki ureja društva in imajo v
svojem temeljnem aktu opredeljeno, da delujejo na področju kmetijstva in s kmetijstvom
povezanih dejavnosti na celotnem območju
Republike Slovenije v skladu s 15. členom
Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne
15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna
in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo
s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o
spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L
št. 358, z dne 16. 12. 2006, str. 3; v nadaljevanju: Uredba 1857/2006/ES);
– za namen B):
nevladne in neprofitne oblike sodelovanja
kmetov in drugih neprofitnih združenj, ki so
registrirani na podlagi predpisa, ki ureja društva in imajo v svojem temeljnem aktu opredeljeno, da delujejo na področju kmetijstva
in s kmetijstvom povezanih dejavnosti na
ožjem območju Republike Slovenije v skladu s 15. členom Uredbe 1857/2006/ES.
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III. Pogoji za dodelitev sredstev:
1. Vlagatelj mora vložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili,
ki so v njej navedeni;
2. vlagatelj mora predložiti dokazila o
številu aktivnega članstva;
3. vlagatelj mora predložiti dokazila o
zagotavljanju predstavitve dejavnosti kmetijskim uporabnikom in javnosti;
4. vlagatelj mora predložiti dokazila o izvajanju izobraževanja na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti;
5. vlagatelj mora predložiti dokazila o
delovanju na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti;
6. obravnavane bodo vloge, katerih višina upravičljivih stroškov bo višja od 1.300,00
EUR;
7. upravičenec, ki pridobi sredstva na
podlagi tega javnega razpisa, mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva
pridobitve sredstev.
IV. Omejitve:
1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za iste upravičljive stroške, kot jih navaja
v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna
sredstva Republike Slovenije ali sredstva
Evropske unije, tako da skupna višina dodeljenih javnih sredstev ne presega višine
dovoljene državne pomoči za posamezen
ukrep. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za namene tega ukrepa znaša do
100 odstotkov upravičljivih stroškov.
2. Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih
porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v
skladu s programom, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Tak upravičenec ne more
pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov
kmetijske politike za dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja ter
vrniti vsa pridobljena sredstva, skupaj z zamudnimi obrestmi.
3. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva po tem javnem razpisu se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Sredstva
se upravičencem dodelijo za namen A) in B)
iz I. poglavja tega javnega razpisa, in sicer
do 50 odstotkov upravičljivih stroškov.
Upravičljivi stroški za upravičence za namene A) in B) iz II. poglavja tega javnega
razpisa so:
– stroški povezani z izobraževanjem in
usposabljanjem (najemnine prostorov, honorarji predavateljev, materialni stroški povezani z izvedbo izobraževanja);
– stroški povezani z organizacijo forumov
za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje
na njih (stroški udeležbe, publikacij, potni
stroški in najemnine razstavnih prostorov);
– predstavitve, katalogi ali spletne strani,
ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda, ki morajo biti
nevtralni in zagotavljati, da imajo v njih proizvajalci enake možnosti predstavitve.
DDV je upravičen strošek v primeru, ko
ga upravičenec ne more izterjati na podlagi
nacionalnih predpisov.
Upravičenec mora zagotoviti razliko
sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo odobrenega programa.
Sredstva se bodo upravičencem izplačala v skladu s Pravilnikom o postopkih za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS
in 61/08), na podlagi zahtevka za izplačilo,
poročila o izvajanju programa ter kopij računov in dokazil o plačilu računov.
VI. Poraba sredstev
Sredstva bodo upravičenci lahko koristili
na podlagi izdanih odločb.
Zahtevke za izplačilo skupaj z računi in
dokazili o plačilu računov ter poročilom o
izvedenem programu morajo upravičenci
predložiti na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljevanju: ARSKTRP), najkasneje do
20. 11. 2008.
Kot osnova za izplačilo se upoštevajo
računi, ki se nanašajo na predloženi letni
program dela in so datirani od 1. 1. 2008 do
dneva vložitve zahtevka.
VII. Merila za ocenjevanje vlog

Merilo
1

Delež Maks.
Maks.
(%) ocenitev št. točk
2

3

4

1. Zastopanost
aktivnega
članstva

10

5

50

2. Zagotavljanje
predstavitve
svoje
dejavnosti
kmetijskim
uporabnikom
in javnosti

25

5

125

3. Sodelovanje s
sorodnimi
organizacijami

30

5

150

4. Zagotavljanje
pomoči
kmetijskim
gospodarstvom
na področju
usposabljanja

15

5

75

5. Delež lastnih
sredstev za
izvedbo
programa

20

5

100

Skupaj:

100

500

Opomba: podrobnejša obrazložitev posameznih meril je podana v razpisni dokumentaciji.
Komisija, ki jo za ta namen imenuje predstojnik ARSKTRP v soglasju z ministrom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne
vloge. Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na
podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 200
točk. Sredstva bodo razdeljena na osnovi
deleža doseženih točk od možnega števila
točk, v sorazmerju razpoložljivih sredstev in
skupne vrednosti zaprošenih sredstev.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
na internetni strani http: //www.arsktrp.gov.
si/ ali na sedežu ARSKTRP, Dunajska 160,
Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 15.30,
ob petkih pa med 9. in 14.30, v sprejemni
pisarni.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, v klic-

nem centru, tel. 01/580-77-92, ki je dosegljiva vsak delavnik od 9. do 15.30, ob petkih
pa od 9. do 14.30.
IX. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati s priporočeno
poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, P.P. 189, 1001 Ljubljana, do
vključno 3. 9. 2008 (velja poštni žig) ali oddati osebno v vložišče v času uradnih ur, in
sicer ponedeljek, torek in četrtek od 9. do
15. ure, sreda od 9. do 16. ure in petek od
9. do 12. ure.
Vloge morajo biti poslane oziroma oddane v zaprtih ovojnicah in označene z
oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
– Društva 2008«.
X. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 5. 9. 2008 ob 10. uri, na ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in ocenila komisija, ki jo imenuje direktor
ARSKTRP v soglasju z ministrom, pristojnim
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Če vloga ni popolna, se vlagatelja pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev je 5
dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
Prepozno prispele vloge in vloge, ki po
dopolnitvi niso bile pravočasno in v celoti
dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa
zavrne.
O vlogah odloči direktor ARSKTRP z odločbo oziroma sklepom.
ARSKTRP bo spremljala namensko porabo odobrenih sredstev pri upravičencu.
Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja
Št. 36/2008
Ob-6941/08
Na podlagi 7. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur. l. RS,
št. 139/06, 16/08, 43/08) in v skladu s Poslovnim načrtom Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za
leto 2008, ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila na 169. redni seji dne 15. maja
2008 ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije (Ur. l. RS, št. 33/08,
73/08) Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju:
javni sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za doktorski študij tujih
državljanov v Sloveniji v študijskem letu
2008/2009
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje tujih državljanov za doktorski študij naravoslovja,
tehnike ali medicine na slovenskih visokošolskih izobraževalnih institucijah, in sicer
za:
– šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino za posamezno
študijsko leto po tem razpisu znaša 100%
šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR,
za doktorski študij, pri katerem se šolnina
plačuje za posamezno študijsko leto, oziroma 100% stroškov šolnine, vendar ne več
kot 6.000,00 EUR, za dvoletni raziskovalni doktorski študij po zaključenem magistrskem študiju, ki se plačuje po zaključenih
fazah doktorskega študija, vendar največ
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za še nepokriti delež šolnine, če ima kandidat šolnino sofinancirano s strani drugih
pravnih oseb;
in
– življenjske in študijske stroške; v višini 625,00 EUR mesečno za 12 mesecev
(skupaj letno 7.500,00 EUR).
Za šolnino se šteje znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi
za obiskovanje izobraževalnega programa. Šolnina ne vsebuje drugih obveznih
ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi, kot na primer stroškov vpisa, študijske
literature, članstva v organizacijah ali klubih, laboratorijskih prispevkov, zdravstvenega ali drugega zavarovanja in drugih
stroškov.
Sredstva bodo podeljena za študijsko
leto 2008/2009. Pravica do štipendije se
podeli od letnika, ki se začne v koledarskem letu 2008, dalje, pri čemer se mora
kandidat vpisati in s študijem v tem letniku
tudi pričeti v koledarskem letu 2008, vendar največ do konca trajanja tega študijskega programa
2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa
je 250.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih kandidatov od študijskega
leta 2008/2009 dalje za posamezni študijski program na posamezni ravni izobraževanja.
3. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– ni državljan Republike Slovenije in za
slovensko državljanstvo ni oziroma ne bo
zaprosil ali ga pridobil celoten čas študija,
za katerega štipendiranje se prijavlja,
– ima stalno prebivališče izven Republike Slovenije,
– dodiplomskega študija ni zaključil v
Republiki Sloveniji,
– je v študijskem letu 2008/2009 sprejet ali vpisan na doktorski študij naravoslovja, tehnike ali medicine,
– študij iz prejšnje alinee poteka v
okviru javno veljavnega (akreditiranega)
študijskega programa na javno veljavni
(akreditirani) izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji;
– bo na tem študiju pridobil javno veljavno spričevalo;
– ne prihaja na študij v Slovenijo preko
programov akademskih izmenjav;
– bo imel celoten čas študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, status
študenta;
– bo ves čas študija prebival v Republiki Sloveniji;
– oblika študija ni študij na daljavo oziroma se študij ne odvija le s konzultacijami
v Sloveniji;
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal katere od
štipendij iz 5. člena Zakona o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 59/07, (63/07 – popr.)),
torej državne, kadrovske ali Zoisove štipendije,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal štipendije
ali drugih prejemkov za izobraževanje po
drugih predpisih, torej takšnih prejemkov
v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in
načinu vračanja enakovredni štipendijam
po drugih predpisih v Republiki Sloveniji
oziroma splošnih aktih delodajalca;
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo niti v delovnem

7. diplomo zadnjega zaključenega podiplomskega izobraževanja, če ga je kandidat zaključil (specializacija, magisterij ali
doktorat);
8. potrdilo o vseh doseženih ocenah za
zadnji v celoti zaključen študij kandidata;
če je kandidat ta študij zaključil v tujini,
mora predložiti tudi uradno ocenjevalno
lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja
institucija, na kateri je kandidat zaključil
ta študij;
9. potrdilo o višini letne šolnine in trajanju študija na ime kandidata, ki ga izda
slovenska izobraževalna institucija;
10. potrdilo izobraževalne ali raziskovalne institucije, da se bosta študij in raziskovalno delo kandidata ves čas odvijala
v Sloveniji;
11. dokazila o objavljenih znanstvenih
člankih in prispevkih:
a) za objave: izpis bibliografskih enot
iz vzajemne baze podatkov (če ta v državi kandidata obstaja) ali fotokopije prvih
strani člankov, kazal in publikacij, iz katerih so razvidni avtorji in kataložni zapis o
publikaciji z ISBN številko (s prevodom v
slovenski ali angleški jezik),
b) za aktivno udeležbo na znanstveni
konferenci: fotokopija naslovnice in kazala
brošure o prispevkih na konferenci, iz katerih so razvidni avtorji in kataložni zapis
o publikaciji z ISBN številko (s prevodom
v slovenski ali angleški jezik);
12. dokazila o sofinanciranju študija s
strani drugih pravnih oseb (pogodba o sofinanciranju ali drugo potrdilo).
Dokazila, z izjemo dokazil iz 1. in 11.
točke prejšnjega odstavka, morajo biti originali oziroma overjeni prepisi.
Dokazila iz 12. točke so obvezna le za
tiste kandidate, katerih študij, za katerega
štipedniranje se prijavljajo, je sofinanciran
s strani drugih pravnih oseb.
5. Merila za ocenjevanje prijav
Prijave se ocenjujejo po dveh kriterijih, najvišje možno skupno število točk
je 100.
a) Objavljeni znanstveni članki – 50
točk
Kot objave bodo upoštevani zgolj tisti
znanstveni prispevki v znanstveni periodični oziroma samostojni publikaciji, ki
niso rezultat študijskih obveznosti kandidata.
Objava samostojnega znanstvenega
prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma samostojni publikaciji se
točkuje s 15 točkami, objava znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni
periodični oziroma samostojni publikaciji v
soavtorstvu se točkuje z 10 točkami, vsaka
aktivna udeležba na znanstveni konferenci (predavanje, objava posterja ali druga
oblika aktivnega sodelovanja) se točkuje s
5 točkami. Najvišje možno skupno število
točk po tem merilu znaša 50 točk.

razmerju, niti ne bo opravljal samostojne
registrirane dejavnosti;
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan v evidenco
brezposelnih oseb pri Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje;
– kandidatu za isti študijski program
in stopnjo še ni bila odobrena štipendija
javnega sklada po katerem izmed predhodnih razpisov;
– v času tega študija ne bo imel statusa
mladega raziskovalca in za ta status tudi
ne bo zaprosil.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico. Prijave, ki
ne bodo vložene na prijavnici, bodo zavržene.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora
kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju
pogojev in izbirnih meril:
1. fotokopijo veljavnega potnega lista;
2. pooblastilo osebi s prebivališčem v
Republiki Sloveniji za vsa dejanja v postopku za pridobitev štipendije glede na
določila 6. točke tega razpisa, razen če
kandidat že prebiva v Republiki Sloveniji;
3. lastnoročno podpisano izjavo o pridobljenem dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena študija, veljavno za študijsko leto 2008/2009, oziroma
uradno potrdilo o začetnem postopku za
njegovo pridobitev;
4. potrdilo o vpisu v študijskem letu
2008/2009, če se kandidat vpisuje na doktorski študij po odobrenem neposrednem
prehodu, na doktorat 3. bolonjske stopnje
ali če se vpisuje na štiriletni doktorski program po zaključenem dodiplomskem študiju;
5. potrdilo o statusu doktorskega študenta, in sicer:
a) če kandidat že ima magistrsko diplomo in se vpisuje na raziskovalni doktorski
študij – potrdilo institucije o sprejemu teme
doktorske disertacije oziroma potrdilo, da
je kandidat vložil prošnjo za odobritev
teme doktorske disertacije,
b) če je kandidat v študijskem letu
2007/2008 vpisan na podiplomski študij
in tega študija ne bo zaključil z magistrsko nalogo, temveč je bil kandidatu že
odobren neposredni prehod na doktorski
študij v študijskem letu 2008/2009 – potrdilo institucije o odobrenem neposrednem
prehodu na doktorski študij po zaključenem prvem ali drugem letniku podiplomskega študija,
c) če se kandidat vpisuje na štiriletni
doktorski program po zaključenem dodiplomskem študiju na samostojni visokošolski zavod – potrdilo institucije o izvajanju programov štiriletnega doktorskega
študija;
6. diplomo dodiplomskega izobraževanja;
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maksimalno število točk = 50
Objava samostojnega znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma samostojni
publikaciji
Objava znanstvenega prispevka v domači ali tuji
znanstveni periodični oziroma samostojni publikaciji v
soavtorstvu
Aktivna udeležba na znanstveni konferenci (predavanje ali objava posterja) samostojno ali v soavtorstvu

vsaka objava – 15 točk
vsaka objava – 10 točk
vsaka aktivna udeležba – 5 točk
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b) Študijski uspeh – 50 točk
Uspeh se točkuje kot sledi:
– povprečna ocena od vključno 6,0 do
7,0 – 0 točk,
– povprečna ocena od vključno 7,0 do
7,8 – 5 točk,
– povprečna ocena od vključno 7,8 do
8,5 – 15 točk,
– povprečna ocena od vključno 8,5 do
9,0 – 30 točk,
– povprečna ocena 9,0 in več – 50 točk.
Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene iz potrdila iz
osme alinee drugega odstavka 4. točke tega
razpisa. Pri ocenah, doseženih na institucijah v tujini, se vsaka ocena najprej pretvori
v slovenski visokošolski sistem ocenjevanja,
na podlagi tako pretvorjenih ocen se izračuna povprečna ocena.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo s
sklepom imenuje direktor javnega sklada.
Vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, bo komisija ocenila na
podlagi meril, ki jih določa javni razpis, ter
določila prednostni seznam teh kandidatov,
kjer bo te kandidate razvrstila po vrstnem
redu glede na prejeto višino točk, in sicer od
kandidata z največ točkami do kandidata z
najmanj točkami.
Za štipendiranje bodo med kandidati, ki
bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa,
izbrani tisti kandidati, katerih vloge bodo glede na merila javnega razpisa prejele višje
število točk.
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk, ima prednost kandidat z višjo
povprečno študijsko oceno, ki je bila osnova
za točkovanje po merilu uspeha.
7. Pooblastilo
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega
postopka prebiva v tujini, mora pooblastiti
osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji
za zastopanje.
Obrazec za pooblastilo je del razpisne
dokumentacije in je na voljo na spletnih straneh ali na sedežu javnega sklada. Pooblastila, oddanega na tem obrazcu, ni potrebno
notarsko overiti.
8. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja
Direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe ter predložitvi dokazil,
zahtevanih v odločbi, s strani kandidata,
javni sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju.
Pogodbo o štipendiranju je možno izvrševati le za tekoče študijsko leto, njeno
izvrševanje pa se nadaljuje v naslednjem
študijskem letu, če se štipendist v naslednjem študijskem letu vpiše v s programom
predviden letnik posamezne stopnje študija
do zaključka tega študija.
9. Nakazilo sredstev
Nakazilo štipendije se lahko izvrši šele
po sklenitvi pogodbe o štipendiranju, in sicer
javni sklad nakaže štipendijo:
– za šolnino na poslovni račun izobraževalne ustanove na podlagi pravilno izstavljenega računa, ki se glasi na javni sklad
in v katerem je navedeno osebno ime štipendista;
– za življenjske in študijske stroške v
enkratnem znesku na osebni račun štipen-
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dista, odprt pri poslovni banki v Republiki
Sloveniji.
Javni sklad izvrši plačilo štipendije za
šolnino v roku 8 dni od prejema računa
izobraževalne ustanove, plačilo štipendije
za življenjske stroške za tekoče študijsko
leto pa v roku 8 dni od sklenitve pogodbe o
štipendiranju.
Račun za plačilo šolnine pridobi javni
sklad.
Če je štipendist šolnino za študijsko leto,
za katero uveljavlja štipendijo, delno ali v
celoti plačal sam, mu javni sklad na podlagi računa izobraževalne ustanove, ki se
glasi na osebno ime štipendista, in potrdila
o izvršenem plačilu šolnine povrne znesek
plačane šolnine.
Javni sklad izvrši povračilo za plačilo iz
prejšnjega odstavka v roku 8 dni od vložitve
popolnega zahtevka za povračilo plačane
šolnine. Če je štipendist sam plačal le del
šolnine, začne osemdnevni rok teči od dne,
ko javni sklad izvrši plačilo razlike šolnine na
poslovni račun izobraževalne ustanove.
10. Pogodbene obveznosti: štipendist
mora redno napredovati v višji letnik in študij zaključiti v pogodbenem roku.
11. Dostopnost dokumentacije: besedilo razpisa, razpisni obrazec in obrazec za
pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani
www.sklad-kadri.si oziroma www.ad-futura.
si ter na naslovu Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na
Vilharjevi 27 v Ljubljani, v času uradnih ur,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro.
12. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo (v celoti izpolnjen in podpisan razpisni obrazec skupaj z
dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana (s pripisom: za
46. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je ponedeljek, 22. september 2008.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v času uradnih ur vsak
delovni dan od ponedeljka do petka med 9.
in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16.
uro. Prijava se bo štela za pravočasno, če
bo vložena zadnji dan prijavnega roka do
12. ure.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih
določa ta javni razpis. Prijave, ki ne bodo
vložene na predpisanem prijavnem obrazcu,
bodo zavržene.
Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. V
primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni sklad njihove prijave
zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke
28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l.
RS, št. 14/07 – UBP3, 126/07) takse prosta.
13. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni

strani javnega sklada www.sklad-kadri.si ali
www.ad-futura.si v razdelku Aktualni razpisi
-> 46. javni razpis, na spletnem forumu o
46. javnem razpisu na istih straneh, v času
uradnih ur pa osebno ali telefonsko vsak
delovni dan od ponedeljka do petka med 9.
in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16.
uro, pri Darinki Trček, telefon 01/434-10-88,
darinka.trcek@sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije
Št. 36/2008
Ob-6942/08
Na podlagi 7. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur. l. RS
št. 139/06, 16/08, 43/08) in v skladu s Poslovnim načrtom Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za
leto 2008, ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila na 169. redni seji dne 15. maja
2008 ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije (Ur. l. RS, št. 33/08,
73/08) Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju:
javni sklad) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje sodelovanja mladih
raziskovalnih skupin in posameznikov
na tekmovanjih v tujini
1. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje udeležbe mladih
raziskovalnih skupin in posameznikov ter
njihovih mentorjev na mednarodnih tekmovanjih znanja in raziskovanja v tujini, ki se
začnejo med 1. julijem 2008 in 30. septembrom 2009.
2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa
je 100.000,00 EUR. Višina sofinanciranja
znaša 1.000 EUR na osebo za tekmovalca
oziroma vsakega člana tekmovalne skupine
ter največ enega mentorja.
3. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavijo javno veljavne srednješolske in visokošolske izobraževalne institucije, katerih dijaki oziroma študenti so bili sprejeti za udeležbo na tekmovanjih iz znanja in raziskovanja v tujini.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati s strani
prijavitelja prijavljeni tekmovalec – posameznik ali tekmovalec – član tekmovalne
skupine:
– je državljan Republike Slovenije in ima
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
– je redno vpisan na srednješolski oziroma visokošolski izobraževalni program v
Republiki Sloveniji,
– je kot posameznik ali v okviru tekmovalne skupine že sprejet na tekmovanje, ki
izpolnjuje pogoje iz naslednjega odstavka.
Tekmovanje mora zadostiti naslednjim
pogojem:
– je namenjeno izrecno dijakom oziroma
študentom,
– ima mednarodno udeležbo,
– poteka v tujini,
– se začne med 1. julijem 2008 in
30. septembrom 2009,
– je iz področja znanja, pri čemer je bil
za sprejem potreben predhoden izbor na
državnem tekmovanju, ali z znanstvenoraziskovalnega oziroma razvojnega področja,
– ni s področja umetnosti, kulture ali
športa.
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Za tekmovanja, ki se začnejo med
1. septembrom 2008 in 30. septembrom
2009, mora prijavitelj prijavo oddati pred
začetkom tekmovanja. Za tekmovanja, ki
so se začela med 1. julijem in 31. avgustom 2008, je mogoče oddati prijavo po
začetku tekmovanja.
Prijavitelj lahko prijavi za sofinanciranje
največ enega mentorja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je strokovnjak s tekmovalnega področja, ki se ga bo udeležil tekmovalec ali tekmovalna skupina,
– na tem področju poučuje, raziskuje ali
se drugače udejstvuje,
– je sodeloval pri pripravi tekmovalca ali
tekmovalne skupine za tekmovanje,
– bo spremljal tekmovalca ali tekmovalno skupino na tekmovanje.
4. Dokumentacija
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in
podpisano s strani zakonitega zastopnika
prijavitelja. Prijave, ki ne bodo vložene na
prijavnem obrazcu, bodo zavržene.
Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti predložena dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– uradno potrdilo o vpisu, veljavno za
tisto šolsko oziroma študijsko leto, v katerem se bo dijak oziroma študent tekmovanja udeležil; pri tekmovalnih skupinah
je potrebno tovrstno potrdilo predložiti za
vsakega člana tekmovalne skupine,
– uradno potrdilo organizatorja tekmovanja o sprejemu tekmovalca oziroma tekmovalne skupine na tekmovanje, iz katerega morajo biti razvidni podatki o sprejetem
tekmovalcu ali tekmovalni skupini, namen,
termin in lokacija tekmovanja,
– podpisano soglasje tekmovalca oziroma vsakega člana tekmovalne skupine, da
soglaša, da ga prijavitelj prijavi za sofinanciranje; za mladoletne osebe mora soglasje
podpisati zakoniti zastopnik,
– podpisano izjavo za sofinanciranje prijavljenega mentorja, da izpolnjuje pogoje
tega razpisa, na predpisanem obrazcu, s
soglasjem k prijavi.
Dokazila morajo biti originali ali overjeni
prepisi.
Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v skupni višini 17,73
EUR, in sicer 3,55 EUR za vlogo ter 14,18
EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa,
s katerim se konča postopek. Upravno
takso lahko prijavitelj plača z veljavnimi
plačilnimi instrumenti na račun Ministrstva
RS za finance pri Upravi za javna plačila
št. 01100-1000315637, sklic 11, številka
sklica 96091-7111002-115054, o čemer
ob prijavi predloži originalno dokazilo o izvedenem plačilu. Do vključno 31. avgusta
2008 je mogoče tudi plačilo s taksnimi vrednotnicami (upravni kolek), ki se jih nalepi
na prijavni obrazec.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni
upravni postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor
javnega sklada.
Ker javni razpis določa odprti rok prijave, bodo za sofinanciranje izbrani tisti
prijavitelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev.

javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja
do vključno 20. septembra 2009 oziroma
do porabe sredstev.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
javni sklad prejme pred iztekom roka za
vložitev prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo
priporočeno po pošti, se za dan, ko javni
sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na
pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v času uradnih ur,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka,
od 9. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
16. ure. Osebno oddana prijava se bo štela
za pravočasno, če bo vložena zadnji dan
prijavnega roka do 12. ure.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel. Prijave, ki ne
bodo vložene na predpisanem obrazcu,
bodo zavržene.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in
vsebuje vse zahtevane priloge in podatke,
ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne
bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani,
da vloge v roku 15 dni od prejema poziva
za dopolnitev vloge dopolnijo. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev
javnega razpisa, bodo zavrnjene.
Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno
obvestiti javni sklad.
O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na javni
sklad v roku 15 dni od prejema sklepa
oziroma odločbe. Pritožnik mora v pritožbi
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih
je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne
morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo pri Doris Sattler na e-poštnem naslovu: doris.sattler@sklad-kadri.
si, v času uradnih ur vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med
14. in 16. uro, pa tudi osebno na naslovu javnega sklada ali tel. 01/434-58-92 ali
01/434-10-80.
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije

Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še
razpoložljivih sredstev, se za odločitev o
upravičencih uporabi sledeča razmejitvena
merila, pri čemer se vsako naslednje merilo
upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po
predhodnem merilu:
1. tekmovanje je s področja naravoslovja, tehnike ali medicine;
2. tekmovalec ali tekmovalna skupina je bila za udeležbo na tekmovanju v
tujini izbrana v okviru predhodnega izbora
na državnem tekmovanju;
3. dosežki za sofinanciranje prijavljenega mentorja na znanstvenem oziroma strokovnem področju, ki so vpisani v
Slovenski kooperativni online bibliografski
sistem in servis (COBISS), pri čemer se za
razvrstitev upošteva število vpisov v COBISS;
4. tekmovalec ali člani tekmovalne
skupine so študenti (pri skupinah, kjer so
člani dijaki in študenti, se šteje, da gre za
študente);
5. tekmovalec ali člani tekmovalne
skupine so vpisani v višji letnik izobraževanja (pri skupinah, kjer so člani vpisani
v različne letnike, se upošteva povprečni
letnik vseh članov skupine).
Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja: direktor javnega sklada vsem
prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega
razpisa. Po dokončnosti odločbe bo javni
sklad z izbranim prijaviteljem sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju se izvršuje le za posamezno
tekmovanje.
7. Nakazilo sredstev: nakazilo sredstev
se lahko izvrši šele po sklenitvi pogodbe o
sofinanciranju, in sicer javni sklad nakaže
sredstva na poslovni račun prijavitelja na
podlagi veljavne pogodbe o sofinanciranju
v roku 8 dni od prejema obvestila prijavitelja o datumu odhoda udeležencev na
tekmovanje.
8. Pogodbene obveznosti
Prijavitelj je dolžan zagotoviti udeležbo
tekmovalca ali tekmovalne skupine na tekmovanju v tujini, podporo tekmovalcu ali
tekmovalni skupini pri pripravi na tekmovanje, vključno z mentorjem, če tega prijavlja
za sofinanciranje, in v roku enega meseca
po zaključku tekmovanja predložiti javnemu skladu potrdilo o udeležbi tekmovalca
ali tekmovalne skupine na tekmovanju in
poročilo o uspehu na tekmovanju.
S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi
druga določila pogodbenega razmerja.
9. Dostopnost dokumentacije: razpisna
dokumentacija skupaj z besedilom javnega
razpisa in prijavnico je na voljo na spletni strani www.sklad-kadri.si oziroma www.
ad-futura.si ter na naslovu Javnega sklada
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Vilharjevi 27 v Ljubljani, v času
uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije v zaprti kuverti, vidno
označene z napisom »Vloga na 54. javni
razpis« in točnim naslovom prijavitelja na
hrbtni strani.
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave
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Št. 36/2008
Ob-6943/08
Na podlagi 7. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike
Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur. l. RS, št. 139/06, 16/08, 43/08) in v
skladu s Poslovnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije za leto 2008, ki ga je Vlada
Republike Slovenije potrdila na 169. redni
seji dne 15. maja 2008 ter Splošnimi pogoji
poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur. l.
RS, št. 33/08, 73/08) Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v
nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje raziskovalnega
sodelovanja slovenskih doktorskih
študentov v tujini v letu 2008/2009
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje stroškov
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štirimesečnega raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike in medicine v
tujini v študijskem letu 2008/2009.
2. Vrednost javnega razpisa: višina
sredstev javnega razpisa znaša 250.000,00
EUR. Višina sofinanciranja znaša 5.000,00
EUR za posameznega doktorskega študenta.
3. Pogoji javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavijo izobraževalne in raziskovalne ustanove ter gospodarske družbe s sedežem v Republiki
Sloveniji (v nadaljevanju: prijavitelj), ki na
raziskovalno sodelovanje v tujino napotijo
doktorske študente, in ki:
– so vpisane v sodni register Republike
Slovenije in v Evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Agenciji
Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, če je prijavitelj gospodarska družba
ali raziskovalna ustanova,
– izvajajo javno veljavni študijski program, če je prijavitelj visokošolska izobraževalna ustanova.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati doktorski
študent, ki ga prijavitelj prijavlja:
– je državljan Republike Slovenije in ima
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
– je v študijskem letu 2008/2009 vpisan
oziroma sprejet na javno veljavni doktorski
študijski program na javno veljavni izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji,
– njegov doktorski študij je s področja
naravoslovja, tehnike ali medicine,
– raziskovalno sodelovanje v tujini se
mora pričeti po dnevu vložitve vloge, vendar najkasneje do vključno 31. 8. 2009,
– ima status mladega raziskovalca ali je
asistent na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji,
– ima na tuji instituciji že določenega
somentorja.
Prijavitelj lahko posameznega doktorskega študenta na ta javni razpis prijavi le
enkrat in le za tisto obdobje raziskovalnega sodelovanja, za katerega študent še ni
prejel denarnih sredstev sklada po katerem
izmed predhodnih javnih razpisov.
4. Dokumentacija
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in
podpisano s strani zakonitega zastopnika
prijavitelja. Prijave, ki ne bodo vložene na
prijavnem obrazcu, bodo zavržene.
Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti predložena dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– uradno potrdilo visokošolske institucije o vpisu prijavljenega doktorskega študenta na doktorski študij v študijskem letu
2008/2009 z navedbo študijskega programa in ravni izobraževanja,
– za doktorske študente s statusom
mladega raziskovalca pogodba o financiranju, sklenjena z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, za
doktorske študente asistente pa pogodba
o zaposlitvi,
– izjavi slovenskega in tujega mentorja
o vodenju doktorskega študenta v času
raziskovalnega sodelovanja v tujini,
– izjava prijavljenega doktorskega študenta, s katero ta soglaša, da ga prijavitelj
prijavi na javni razpis.
Dokazila morajo biti originali ali overjeni
prepisi.
Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v skupni višini
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17,73 EUR, in sicer 3,55 EUR za vlogo ter
14,18 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek. Upravno
takso lahko prijavitelj plača z veljavnimi
plačilnimi instrumenti na račun Ministrstva
RS za finance pri Upravi za javna plačila
št. 01100-1000315637, sklic 11, številka
sklica 96091-7111002-115052, o čemer
ob prijavi predloži originalno dokazilo o izvedenem plačilu. Do vključno 31. avgusta
2008 je mogoče tudi plačilo s taksnimi vrednotnicami (upravni kolek), ki se jih nalepi
na prijavni obrazec.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni
upravni postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor
sklada.
Ker javni razpis določa odprti rok prijave, bodo za sofinanciranje izbrani tisti
prijavitelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še
razpoložljivih sredstev, se za odločitev o
upravičencih uporabi sledeča razmejitvena
merila, pri čemer se vsako naslednje merilo
upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po
predhodnem merilu:
1. doktorski študent ima status mladega
raziskovalca v gospodarstvu,
2. dosežki prijavljenega doktorskega
študenta na študijskem, znanstvenem oziroma strokovnem področju, kot so objava
člankov ali drugih strokovnih gradiv in prispevkov ter aktivna udeležba na konferencah, ki so vpisani v Slovenski kooperativni
online bibliografski sistem in servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev upošteva
število vpisov v COBISS;
3. doktorski študent je vpisan v višji letnik študija.
Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja: direktor sklada vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa.
Po dokončnosti odločbe bo sklad z izbranim prijaviteljem sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju se
izvršuje le za enkratno raziskovalno sodelovanje v tujini.
7. Nakazilo sredstev
Nakazilo dodeljenih sredstev se lahko izvrši šele po sklenitvi pogodbe, in sicer sklad
nakaže sredstva na poslovni račun prijavitelja na podlagi veljavne pogodbe o sofinanciranju v roku 8 dni od prejema obvestila
prijavitelja o odhodu doktorskega študenta
na raziskovalno sodelovanje v tujino.
Prijavitelj sme prejeta sredstva porabiti izključno za namen, za katerega jih je
pridobil.
8. Pogodbene obveznosti
Prijavitelj je dolžan zagotoviti ustrezno
izvedbo raziskovalnega sodelovanja v tujini, priznanje v tujini opravljenega raziskovalnega sodelovanja v okviru študijskega
programa prijavljenega študenta, ki ga ta
opravlja pri prijavitelju, in skladu predložiti
v roku enega meseca po zaključku raziskovalnega sodelovanja poročilo o opravljenem raziskovalnem sodelovanju študenta
v tujini.

S pogodbo bodo podrobneje urejena
tudi druga določila pogodbenega razmerja.
9. Dostopnost dokumentacije: razpisna
dokumentacija skupaj z besedilom javnega
razpisa in prijavnico je na voljo na spletni strani www.sklad-kadri.si oziroma www.
ad-futura.si ter na naslovu Javnega sklada
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, na Vilharjevi 27 v Ljubljani, v času
uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije v zaprti kuverti, vidno
označene z napisom »Vloga na 52. javni
razpis« in točnim naslovom prijavitelja na
hrbtni strani.
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in začne teči na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja
do vključno 28. februarja 2009, oziroma do
porabe sredstev.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev
prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med
14. in 16. uro. Osebno oddana prijava se
bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 12. ure.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel. Prijave, ki ne bodo
vložene na predpisanem obrazcu, bodo
zavržene.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in
vsebuje vse zahtevane priloge in podatke,
ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne
bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani,
da vloge v roku 8 dni od prejema poziva za
dopolnitev vloge dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene.
Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno
obvestiti sklad.
O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad
v roku 15 dni od prejema sklepa oziroma
odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti
merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne
zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo pri Špeli Sušec na e-poštnem naslovu: spela.susec@sklad-kadri.
si, v času uradnih ur, vsak delovni dan med
9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16.
uro, pa tudi osebno na naslovu sklada ali
tel. 01/434-10-86 ali 01/434-10-80.
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije
Št. 37/2008
Ob-6946/08
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Ur. l.
RS, št. 114/07 in 58/08), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07),
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Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, ki ga je komisija potrdila z odločbo št. K (2007) 5744
dne 21. 11. 2007 (CCI 2007 SI 051 PO
001), Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS,
št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o spremljanju državne pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Shema državnih
pomoči »Programi usposabljanja« št. BE
01-5022860-2007 z dne 12. 4. 2007 in dopolnitev sheme št. BE 01-5022860-2007/1
z dne 13. 9. 2007, Poslovnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije za leto 2008, Uredbe
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007–
2013 (Ur. l. RS, št. 41/07), Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999;
Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999; Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu in Odločbe
št. OP RČV/1/2/02-0-MDDSZ o dodelitvi
sredstev za program »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za
konkurenčnost in zaposljivost za obdobje
2008–2010«, ki jo je izdal Organ upravljanja (SVLR) dne 31. 7. 2008 Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana,
objavlja

nja, uporabljivega na sedanjem oziroma
bodočem delovnem mestu zaposlenega pri
vlagatelju in ne prinašajo pridobitve javno
veljavne formalne izobrazbe ali nacionalne
poklicne kvalifikacije.
Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki so nastali
z vključitvijo zaposlenih oseb v programe
usposabljanja. V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani samo tisti programi
usposabljanja, katere izvajajo zunanje organizacije, ki so registrirane za izobraževalno dejavnost v Sloveniji oziroma v skladu z zakonodajo države, kjer se program
usposabljanja izvaja.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči, kar pomeni, da sredstva za financiranje programa predstavljajo državno
pomoč, ki je priglašena s shemo državnih
pomoči »Programi usposabljanja« št. BE
01-5022860-2007 z dne 12. 4. 2007 in dopolnitvi sheme št. BE 01-5022860-2007/1
z dne 13. 9. 2007. Dodeljena sredstva državnih pomoči po shemi »Programi usposabljanja«, se v skladu s pravili o državnih
pomoči ne smejo komulirati.
Do pomoči za usposabljanje niso upravičena podjetja, ki poslujejo:
– pod A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo
in ribištvo (Standardna klasifikacija dejavnosti, veljavna od 1. 1. 2008 v skladu z
Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 17/08) – v nadaljevanju: SKD,
– podjetja, ki so v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (uradno prečiščeno besedilo)
(ZPRPGDT-UPB2) Ur. l. RS, št. 44/07.
Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati:
– da so registrirani kot gospodarska
družba ali samostojni podjetniki po Zakonu
o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS,
št. 42/06, 60/06, 10/08);
– da imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
– da niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma niso v postopku prenehanja
samostojne dejavnosti;
– da niso prejemniki državne pomoči v
skladu z Zakonom o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah (Ur. l. RS, št. 44/07);
– da za projekt, za katerega podajajo
vlogo na ta javni razpis, niso pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja pomoči
iz drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna ali iz sredstev EU;
– da delež lastnega sofinanciranja prijavljenega projekta ne predstavlja državnih,
lokalnih ali evropskih sredstev;
– da imajo izdelano in sprejeto razvojno
strategijo podjetja, poslovni načrt oziroma
drug soroden razvojni dokument, ki vključuje načrt razvoja oziroma izobraževanja
in/ali usposabljanja zaposlenih.
Izpolnjevanje pogojev vlagatelji potrdijo
z izjavo, ki je del razpisne dokumentacije.
5. Merila za izbor
Vloge s prijavljenim projektom izobraževanja in/ali usposabljanja zaposlenih, katerih vlagatelji bodo izpolnjevali vse pogoje,
bodo ocenjene po naslednjih merilih:

javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja
in usposabljanja zaposlenih
za konkurenčnost in zaposljivost
za obdobje 2008–2010
1. Naročnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Sklad).
2. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je povečanje
zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in temeljnih veščin
(ključnih kompetenc) zaposlenih, in sicer
po eni strani za najvišje izobražen kader
oziroma ključen kader za zagotavljanje
konkurenčnosti v gospodarstvu, po drugi
strani pa za ciljne skupine, ki jim grozi izguba zaposlitve.
Cilji javnega razpisa so:
– spodbujanje razvoja človeških virov
v podjetjih,
– zviševanje izobrazbene strukture in
usposobljenosti zaposlenih z namenom
ohranjanja zaposlitev in preprečevanja
prehoda neustrezno usposobljenih in / ali
presežnih delavcev v odprto brezposelnost,
– izboljšanje prilagodljivost zaposlenih,
– povečanje zaposlitvenih možnosti zaposlenih.
Poseben poudarek bo namenjen izobraževanju in usposabljanju s področja
informacijsko – komunikacijskih tehnologij, usposabljanju s področja trajnostnega

razvoja ter upoštevanju enakih možnosti
vseh pri vključevanju v programe izobraževanja in usposabljanja v skladu z Operativnim programom razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013 ter določili Uredbe
sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 6. 2006,
člen 16. in 17.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, kar predstavlja izvajanje prednostne usmeritve 1. 2. »Usposabljanje in
izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost« znotraj 1. Razvojne prioritete
»Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, in sicer izvajanje javnega
razpisa za izbor operacij »Izobraževanje
in usposabljanje za konkurenčnost in zaposljivost«.
V okviru projekta lahko vlagatelji kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki so nastali z vključitvijo zaposlenih
oseb v:
A) programe izobraževanja in
B) programe usposabljanja.
V okviru prijavljenega projekta se lahko
izvede več različnih programov izobraževanja in/ali usposabljanja. Udeleženci izobraževanj in/ali usposabljanj morajo biti v
času vključitve v posamezen program izobraževanja in/ali usposabljanja, ki bo sofinanciran po tem javnem razpisu, v rednem
delovnem razmerju pri vlagatelju.
Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje programov, katerih začetek je med
1. 9. 2008 ter 30. 9. 2010. Rok za zaključek
izvajanja aktivnosti je 30. 9. 2010. Upravičeni stroški programa so stroški, ki so
nastali od datuma izdaje sklepa o odločitvi
glede dodelitve sredstev in do datuma zaključka izvajanja programa.
A) Programi izobraževanja
Programi izobraževanja se zaključijo
z javno veljavnim potrdilom (spričevalo,
diploma ali certifikat o nacionalni poklicni
kvalifikaciji). Pod programe izobraževanje
spadajo:
– programi za pridobitev javno veljavne
formalne izobrazbe,
– preverjanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij.
Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v programe pridobitve javno veljavne formalne
izobrazbe za šolsko leto 2008/2009 in šolsko leto 2009/2010, in sicer za programe do vključno srednješolske izobrazbe,
do-diplomske in podiplomske programe.
Programe za pridobitev javno veljavne
formalne izobrazbe lahko izvajajo le za
to registrirane izobraževalne institucije v
Republiki Sloveniji.
Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo nastali
z vključitvijo zaposlenih oseb v postopke
preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (po seznamu). Postopke preverjanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij lahko izvajajo organizacije, ki so vpisane v register izvajalcev
postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri Državnem
izpitnem centru.
B) Programi usposabljanja
Programi usposabljanja so namenjeni
pridobitvi teoretičnega in praktičnega zna-
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Merilo

Maks. število

1. Delež oseb, vključenih v programe usposabljanja in izobraževanja
glede na število vseh zaposlenih pri vlagatelju

100 točk

2. Velikost podjetja

100 točk

3. Predhodno dodeljena sredstva na javnih razpisih za sofinanciranje
usposabljanja in izobraževanja zaposlenih

60 točk

4. Vključitev informiranja oziroma usposabljanja s področja
informacijsko- komunikacijske tehnologije

20 točk

5. Vključitev informiranja oziroma usposabljanja s področja
trajnostnega razvoja

20 točk

Maksimalno število točk

300 točk

Minimalno število točk, da se vloga izbere

120 točk

Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji. Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene z najmanj 120 točkami. V primeru večjega števila
izbranih vlog od razpoložljivih sredstev bodo izbrane tiste vloge, ki bodo ocenjene z več točkami. V primeru, da bo več vlog doseglo isto število točk in ne bo dovolj sredstev, se izmed
teh vlog z žrebom izbere vlogo oziroma vloge do razdelitve vseh razpoložljivih sredstev.
6. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis in obdobje financiranja
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«, v okviru
operacije »Izobraževanje in usposabljanje za konkurenčnost in zaposljivost«.
Okvirna višina sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje aktivnosti izobraževanja
in usposabljanja za konkurenčnost in zaposljivost, znaša skupaj 8.000.000,00 EUR, od
tega 2.400.000,00 EUR za leto 2009, 3.500.000,00 EUR za leto 2010 in 2.100.000 EUR
za leto 2011.
Planirana višina sredstev (v EUR)
2009

Proračunska postavka 6935 – Konkurenčnost in zaposljivost
– 07 – 13 – EU (85%)

2.040.000,00

2009

Proračunska postavka 9405 – Konkurenčnost in zaposljivost
– 07 – 13 – slovenska udeležba (15%)

360.000,00

2010

Proračunska postavka 6935 – Konkurenčnost in zaposljivost
– 07 – 13 – EU (85%)

2.975.00,00

2010

Proračunska postavka 9405 – Konkurenčnost in zaposljivost
– 07 – 13 – slovenska udeležba (15%)

525.000,00

2011

Proračunska postavka 6935 – Konkurenčnost in zaposljivost
– 07 – 13 – EU (85%)

1.785.000,00

2011

Proračunska postavka 9405 – Konkurenčnost in zaposljivost
– 07 – 13 – slovenska udeležba (15%)

315.000,00

Skupaj

Vlagatelji lahko za iste programe izobraževanja in/ali usposabljanja pridobijo sredstva le iz enega javnega razpisa. Kršitev
tega načela pomeni dvojno financiranje, kar
pomeni nenamensko porabo sredstev in posledično vračilo dodeljenih sredstev.
7. Najnižja in najvišja višina sredstev, ki
so na razpolago za posamezni predmet javnega razpisa in delež sofinanciranja
Vlagatelj v vlogi za javni razpis v celoti izpolni prijavni obrazec razpisne dokumentacije in opredeli celotne predvidene
upravičene stroške za posamezne aktivnosti, Sklad pa, na podlagi kriterijev javnega
razpisa, določi delež sofinanciranja. Vrsta
upravičenih stroškov je navedena v nadaljevanju, podrobnejši opis ter navedba dokazil za njihovo uveljavljanje pa v razpisni
dokumentaciji.
Kriteriji za določitev deleža sofinanciranja
projekta usposabljanja in izobraževanja:
Sofinanciranje upravičenih stroškov, ki
so nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v
programe izobraževanja in/ali usposabljanja

8.000.000,00

se zagotavlja v višini najmanj 25% in največ
80% upravičenih stroškov, in sicer:
– Pri programih izobraževanja v višini
najmanj 50% upravičenih stroškov.
Delež sofinanciranja se lahko poveča:
– za 20% v majhnih in srednje velikih
podjetjih oziroma pri majhnih in srednje velikih samostojnih podjetnikih. Kriterij za določitev velikosti podjetij oziroma samostojnih
podjetnikov je veljavni Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1),
– za 10% v območjih A in za 5% v območjih B, kot so razvrščena v Sklepu o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS (Ur. l. RS, št. 14/08).
Odstotne točke se seštevajo tako, da
je pri programih izobraževanja največji možni delež sofinanciranja 80% upravičenih
stroškov.
– Pri programih usposabljanja v višini
najmanj 25% upravičenih stroškov.
Delež sofinanciranja se lahko poveča:
– za 10% v majhnih in srednje velikih
podjetjih oziroma pri majhnih in srednje ve-

likih samostojnih podjetnikih. Kriterij za določitev velikosti podjetij oziroma samostojnih
podjetnikov je veljavni Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1),
– za 10% v območjih A in za 5% v območjih B, kot so razvrščena v Sklepu o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS (Ur. l. RS, št. 14/08).
Odstotne točke se seštevajo tako, da
je pri programih usposabljanja največji možni delež sofinanciranja 45% upravičenih
stroškov.
Sredstva bodo izvajalcem izplačana
na podlagi sklenjenih pogodb in potrjenih
zahtevkov za sofinanciranje, katere izvajalci predložijo Skladu ob rokih za poročanje
skupaj s poročili o izvedenih aktivnostih programov ter dokazili o nastalih upravičenih
stroških. Vsa dokazila in poročila morajo
biti pripravljena v skladu z navodili za poročanje.
Upravičeni stroški so:
– stroški šolnin oziroma stroški programa in
– potni stroški zaposlenih, ki se izobražujejo oziroma usposabljajo.
Upravičeni stroški so podrobneje obrazloženi v razpisni dokumentaciji.
Da jih izvajalci lahko uveljavljajo, morajo
obvezno zadostiti vsem sledečim pogojem:
– stroški so neposredno povezani z izvajanjem programov izobraževanja in usposabljanja,
– stroški so dokazljivi, kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji,
– stroški so v skladu z določili Uredb
Komisije Evropske skupnosti št. 1828/2006,
1081/2006 in 1083/2006,
– DDV ni upravičen strošek in je kot tak
izločen iz izvajalčevih zahtevkov za sofinanciranje.
8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici,
označena s polnim nazivom in naslovom
vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj
– Vloga za javni razpis za sofinanciranje
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih
za konkurenčnost in zaposljivost za obdobje
2008–2010«.
V primeru dopolnitve vloge, mora biti
le-ta označena enako kot vloga: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge za javni razpis za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja
zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost
za obdobje 2008–2010«.
Vloga, ki bo nepravilno označena, bo
neodprta vrnjena vlagatelju.
Vlogo naj vlagatelji oddajo osebno ali
priporočeno po pošti na naslov: Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana.
Rok za predložitev vlog je 28. 8. 2008.
Obravnavana bo samo vloga, ki bo ustrezno označena in bo pravočasno prispela ali
bila do določenega roka priporočeno poslana na zgoraj navedeni naslov. Vloga, ki ne
bo predložena v roku, bo neodprta vrnjena
vlagatelju. Sklad ne prevzema odgovornosti
za vlogo poslano po pošti (poškodovana ali
odprta ovojnica ipd.).
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo 3. 9. 2008 v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27,
1000 Ljubljana.
Odpiranje bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog, se strokovna komisija za razpis lahko odloči, da odpiranje ni
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javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti
najkasneje en delovni dan pred predvidenim
datumom javnega odpiranja z obvestilom na
spletni strani Sklada: http://www.sklad-kadri.
si/. Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani Sklada.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog, skladno s točko
2.3. razpisne dokumentacije »Navedba potrebnih dokumentov«. Vlagatelja, katerega
vloga je nepopolna, se v roku 8 dni od odpiranja vlog, pisno pozove k dopolnitvi vloge.
Vlogo, katere vlagatelj ne dopolni v skladu s
pozivom za dopolnitev vloge, bo strokovna
komisija s sklepom zavrgla. Pozor – rok za
dopolnitev vlog ne bo daljši od 5 dni!
Vloge, za katere bo strokovna komisija
ugotovila, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bo strokovna
komisija ocenila v skladu z merili, navedenimi v točki 5. tega javnega razpisa, ki so
podrobneje razložena v točki 2.4. razpisne
dokumentacije. V skladu z merili bodo tako
izbrani projekti z najvišjim številom točk do
porabe celotnih razpisanih sredstev.
O dodelitvi sredstev s sklepom odloči
predstojnik Sklada, na osnovi predloga strokovne komisije, ki vloge ocenjuje na podlagi
objavljenih kriterijev in meril. Pritožba zoper
sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev se
lahko, zaradi preveritve utemeljenosti, vloži
pri Javnem skladu RS za razvoj kadrov in
štipendiranje, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana,
in sicer v roku 8 dni od prejema tega sklepa.
Pritožba mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je vložena. Predmet pritožbe
ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi zoper sklep o odločitvi
glede dodelitve sredstev odloča Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve. Pritožba ne zadrži izvršitev sklepa o odločitvi.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija se nahaja v vložišču Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana
in na spletnih straneh Sklada: http://www.
sklad-kadri.si.
12. Informacije: vlagatelji lahko dobijo
dodatne informacije na zastavljena pisna
vprašanja, ki jih naslovijo na elektronski
naslov: barbara.leder@sklad-kadri.si, ali
po pošti na naslov: Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana, najkasneje štiri
dni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na
spletni strani Sklada http://www.sklad-kadri.
si najkasneje v treh delovnih dneh od prejetja pisnega vprašanja.
13. Obveščanje in informiranje: izvajalci morajo zagotoviti, da bodo pri izvajanju projekta izpolnjevali zahteve glede
informiranja in obveščanja javnosti, skladno z 8. in 9. členom Uredbe komisije (ES)
št. 1828/2006/ES in skladno z navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o Kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013, ki so
objavljena na: http://www.euskladi.si.
14. Hramba dokumentacije: izvajalci
morajo zagotoviti hrambo dokumentacije
o projektu in vseh prejetih plačilih v zvezi
s programom 10 let po zadnjem prejetem
izplačilu.

15. Mehanizmi nadzora
Izvajalec je dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za posamezne aktivnosti
v ločenem računovodstvu, po stroškovnih
mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad
namensko porabo sredstev oziroma mora
zagotoviti ustrezno računovodsko kodo.
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in
resničnosti podatkov, posredovanih s strani
izvajalcev, lahko tehnično, administrativno
in finančno kontrolo projekta ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije
in Evropske Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo
proračunskih sredstev Republike Slovenije
in sredstev Evropskega socialnega sklada, nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter
učinkovitostjo projekta in posameznih aktivnosti. Izvajalci se s podpisom pogodbe
zavežejo, da bodo nadzornim organom predložili vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje izbranega
projekta izobraževanja in/ali usposabljanja;
ali na kraju samem omogočili vpogled v računalniške programe, listine in postopke v
zvezi z izvajanjem projekta ter za potrebe
nadzora, poročanja in spremljanja projekta
zagotovili vse zahtevane podatke.
V primeru, da izvajalci izvajanje pogodbenih aktivnosti s pogodbo prenesejo na
zunanjega izvajalca, se zavežejo, da bodo
v pogodbo z zunanjim izvajalcem vnesli
klavzulo, s katero se bo zunanji izvajalec
zavezal pristati na enake kontrole, s strani
institucij Republike Slovenije in Evropske
Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih
sredstev Republike Slovenije in sredstev
Evropskega socialnega sklada, nad pravilnostjo postopkov ter učinkovitostjo izvajanja
projekta, kot so zavezani izvajalci sami.
Izvajalci in naročnik so sporazumni, da
vsi podatki, do katerih bodo prišli z izvedbo
prijavnih in pogodbenih aktivnosti, predvsem
osebni in drugi poslovni podatki, predstavljajo poslovno skrivnost, zato se zavezujejo,
da bodo vse podatke skrbno varovali v skladu z veljavno zakonodajo in jih uporabljali izključno za namen tega javnega razpisa in v
povezavi z izvedbo pogodbenih aktivnosti.
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije
Št. 39
Ob-6859/08
Na podlagi Zakona o enakih možnostih
žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02),
Uredbe o pogojih in merilih za sofinanciranje projektov na področju enakih možnosti
žensk in moških (Uradni list RS, št. 80/03),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS,
št. 114/07, 58/08) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08) Urad
za enake možnosti objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov za leto 2009
I. Podatki o razpisniku: Vlada Republike
Slovenije, Urad za enake možnosti, Erjavčeva 15, Ljubljana.
II. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira projektov na področju enakih
možnosti žensk in moških, ki jih bo v letu
2009 financiral Urad za enake možnosti.
Urad bo projekte prijaviteljic in prijaviteljev,
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ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenil
glede na postavljena merila in glede na razpoložljiva sredstva odločil o višini sredstev, s
katerimi bo izbrane projekte sofinanciral.
III. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
1. Splošno – enake možnosti žensk in
moških:
a) Priprava pilotskega izobraževalnega
modula o enakih možnostih žensk in moških na različnih področjih in vsaj ena pilotska izvedba (npr. za področja enakost med
spoloma v vrtcih, za osnovnošolke / osnovnošolce ali dijakinje / dijake; izobraževanje
strokovnih delavk / delavcev; nasilje nad
starejšimi ženskami itd.);
b) Projekti, namenjeni ozaveščanju o
različnih pravicah s področja enakih možnosti žensk in moških, pomenu enakosti
spolov, odpravi stereotipov in krepitvi vloge
žensk;
c) Projekti, namenjeni prepoznavanju
različnih oblik neenakosti žensk in moških;
d) Preventivni, spodbujevalni in svetovalni projekti s področja enakih možnosti
žensk in moških.
IV. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 18.000,00 EUR.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, in sicer od
1. 1. 2009 do najkasneje 2. 11. 2009. Urad
ne bo sofinanciral aktivnosti, izvedenih pred
podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma izven obdobja med 1. 1. 2009 in 2. 11.
2009.
VI. Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne
organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo ustrezno dokazilo o registraciji;
– so prostovoljno ustanovljene;
– so pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, zavod ali ustanova;
– niso ustanovljene zaradi osebnih koristi ali pridobivanja dobička;
– so neodvisne od Vlade RS, drugih organov oblasti, političnih strank, verskih skupnosti ali gospodarskih organizacij;
– se ne ukvarjajo z uresničevanjem gospodarskih interesov svojih članov;
– njihovi cilji in vrednote služijo delovanju
v javnem življenju v dobrobit posameznih
skupin ali družbe kot celote;
VII. Merila za izbor projektov
Pri izboru projektov prijaviteljic in prijaviteljev bodo upoštevana naslednja merila:
1. jasnost opredeljenih ciljev v skladu s
predmetom razpisa,
2. učinkovitost metod dela,
3. jasno opredeljene uporabnice in uporabniki oziroma ciljne skupine,
4. prispevek k odkrivanju in prepoznavanju neenakosti spolov,
5. prispevek k odpravljanju in preprečevanju neenakosti spolov,
6. prispevek k izobraževanju in ozaveščanju o pomenu enakosti spolov,
7. prispevek k odpravi stereotipov glede
vloge spolov v družbi,
8. prispevek k spodbujanju enakosti spolov,
9. novi pristopi k spodbujanju enakosti
spolov in ustvarjanju enakih možnosti žensk
in moških,
10. ustreznost načina evalvacije doseganja ciljev projekta,
11. preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov,
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12. skladnost odhodkov z načrtovanimi
dejavnostmi,
13. nujnost odhodkov za učinkovito izvedbo projekta,
14. reference nevladne organizacije,
15. reference nosilke / nosilca projekta,
16. reference sodelavk / sodelavcev projekta.
Na razpisu lahko sodelujejo samo pilotski projekti, ki niso del rednega programa
organizacije in ki se izvajajo prvič.
Prijavitelj / prijaviteljica, ki bo pod različnimi naslovi prijavil vsebinsko enak projekt,
ali bo navajal napačne ali zavajajoče podatke ali bo prijavil projekt, ki ni pilotski, bo z
vsemi prijavami izločen iz obravnave.
VIII. Razdelitev sredstev
Najbolje ocenjeni projekti bodo sofinancirani v višini 85% oziroma 65%, glede na
število točk, pridobljenih z merili za izbor
in dodatnim merilom, in sicer do porabe
sredstev.
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta, ne glede
na razdelitvena merila, ne more presegati
2.100 EUR.
Sofinancirani bodo stroški priprave in
izvajanja izbranega projekta, kar obsega
stroške dela redno zaposlenih in materialne
stroške, povezane z izvajanjem projekta, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela
izven zaposlitve in stroški dodatnega usposabljanja za strokovne sodelavke / sodelavce (upravičeni stroški). Urad bo sofinanciral
delo izvajalk / izvajalcev oziroma sodelavk
/ sodelavcev projekta največ v višini bruto
25 EUR/uro. Urad ne bo sofinanciral tistih
stroškov, ki jih v skladu s svojo usmeritvijo
in predpisi ne more sofinancirati (npr. investicije).
Direktorica / direktor urada bo na predlog strokovne komisije, ki vodi postopek
javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija), sprejel sklep o sofinanciranju
posameznih projektov in sklenil pogodbe
o sofinanciranju projektov za leto 2009. O
pritožbah zoper prejete sklepe bo odločala
direktorica / direktor Urada.
Urad bo pri izbranih projektih opravil
nadzor nad smotrno porabo javno-finančnih
sredstev ter nadzor nad izvedbo aktivnosti,
opredeljenih v obrazcu Projekt/2009 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2009«.
IX. Oblika in vsebina prijave
Prijaviteljice / prijavitelji morajo prijavo
oddati na razpisnem obrazcu Projekt/2009
»Prijava na javni razpis za sofinanciranje
projektov za leto 2009«.
Popolna prijava vsebuje:
– izpolnjeno »Prijavo na javni razpis
za sofinanciranje projektov za leto 2009«
(obrazec Projekt/2009) z vsemi zahtevanimi podatki (vsako stran mora v spodnjem
levem kotu parafirati odgovorna oseba oziroma zastopnica / zastopnik),
– ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna zastopnica / zastopnik,
– pooblastilo podpisnici / podpisniku
Izjave (točka F obrazca Projekt/2009), če
izjave ne podpiše odgovorna oseba (pri zavodih) oziroma zastopnica / zastopnik (pri
društvih),
– izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe (vsako stran mora v
spodnjem levem kotu parafirati odgovorna
oseba oziroma zastopnica / zastopnik).
Obrazec Projekt/2009 in njegove priloge
je potrebno dostaviti v enem izvirniku in treh
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fotokopijah, vso ostalo dokumentacijo pa v
enem izvodu.
X. Predložitev prijav
Prijave se oddajo osebno ali po pošti.
Prijave, ki bodo poslane po pošti, morajo biti oddane v zaprti ovojnici priporočeno
ali s povratnico na naslov: Urad za enake
možnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, z
oznako »Ne odpiraj – prijava – razpis NVO«.
Na hrbtni strani morata biti napisana naziv in
naslov prijaviteljice / prijavitelja.
Rok za predložitev prijav je do vključno
30. 9. 2008. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto
kot priporočena pošiljka ali če je do 15.30
oddana Uradu za enake možnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana.
V primeru nepopolnih prijav bo strokovna komisija, če Urad za enake možnosti
ne razpolaga s to dokumentacijo, v roku
8 dni od odpiranja prijav predlagateljice /
predlagatelje pozvala, da do določenega
roka dopolnijo prijavo. V primeru, da predlagateljice / predlagatelji prijave ne bodo
dopolnili v roku, bo prijava izločena kot
nepopolna.
Nepravočasno oddanih prijav strokovna
komisija ne bo upoštevala.
Vsako prijavo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v
postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega
postopka.
Posamezna prijaviteljica / prijavitelj lahko
prijavi največ dva projekta in je lahko sodelujoča organizacija pri največ enem prijavljenem projektu.
Prijaviteljice / prijavitelji, ki bodo prijavili
več kakor dva projekta oziroma bodo sodelujoča organizacija pri več kakor enem
projektu bodo z vsemi prijavami izločeni iz
obravnave.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka vsem zainteresiranim dosegljiva na spletnih straneh
Urada http://www.uem.gov.si ali na sedežu
Urada za enake možnosti, Erjavčeva 15,
Ljubljana, kjer jo zainteresirane / zainteresirani lahko dvignejo vsak delovni dan od
9. do 15.30.
Celotna razpisna dokumentacija obsega:
– razpisno besedilo,
– pojasnilo o upravičenih stroških,
– obrazec Projekt/2009 »Prijava na javni
razpis za sofinanciranje projektov za leto
2009«,
– vzorec pogodbe,
– točkovnik,
– obrazec za delno poročilo,
– obrazec za zaključno poročilo,
– obrazec za beleženje opravljenega
dela (Poročilo Delo/2009),
– obrazec za vodenje seznamov prisotnosti na dogodkih (Poročilo Prisotnost/2009).
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo zainteresirane / zainteresirani vsak delovni dan od 9. do 15. ure na tel.
01/478-14-80 (Sara Slana ali Matjaž Debelak) oziroma preko e-pošte uem@gov.si.
XIII. Datum odpiranja prijav: z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela
3. 10. 2008. Odpiranje prijav ne bo javno.
XIV. Izid razpisa: prijaviteljice / prijavitelji bodo o izboru obveščeni najpozneje do
10. 12. 2008.

XV. Sklenitev pogodbe: Urad za enake
možnosti bo z nevladnimi organizacijami,
izbranimi na tem razpisu, sklenil pogodbe.
Izbrane nevladne organizacije se morajo
odzvati na poziv Urada k sklenitvi pogodbe
v roku 8 dni od dneva prejema sklepa o sofinanciranju. V nasprotnem primeru se šteje,
da je prejemnica / prejemnik odstopil od
svoje zahteve za dodelitev sredstev. Posamezna pogodba začne veljati z dnem, ko jo
podpišeta obe stranki, izvajati pa se začne
ne prej kot 1. 1. 2009.
Vlada RS, Urad za enake možnosti
Ob-6832/08
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS,
št. 24/00), Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2008 (Uradni list RS, št. 53/07,
48/08 in 53/08) ter Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v
občini Trebnje (Uradni list RS, št. 18/06),
Občina Trebnje objavlja
2. javni razpis
za izbor in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v letu 2008
I. Naročnik javnega razpisa: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
II. Predmet 2. javnega razpisa: izbor in
sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v Občini Trebnje za leto 2008, v skupni vrednosti 41.764 EUR, od tega:
1. Kakovostni šport:
– kakovostni šport – člani, v višini 11.087
EUR
(sofinancira se najemnina objekta za 320
ur programa)
2. Razvojne in strokovne naloge v športu:
– športni objekti, v višini 30.677 EUR
(sofinancira se vzdrževanje javnih športnih objektov in športnih naprav ter vzdrževanje oziroma nakup športne opreme
objektov, adaptacije in tehnološke posodobitve javnih športnih objektov in športnih
naprav, načrtovanje in gradnja novih javnih
športnih objektov in športnih naprav, ob
upoštevanju meril in pogojev v skladu s
pravilnikom).
III. Merila, ki bodo uporabljena za vrednotenje razpisanih programov in vsebin:
– merilo razširjenosti,
– merilo uspešnosti,
– za športne objekte: finančni kriterij, izkoriščenost objekta, razlogi za investicijo,
status objekta,
– višina sofinanciranja se izračuna na
podlagi točkovnega sistema iz meril,
– podrobnejša merila, za vsebine in programe, ki so predmet sofinanciranja, so določena s Pravilnikom o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v občini
Trebnje (Uradni list RS, št. 18/06) in so tudi
sestavni del razpisne dokumentacije.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci letnih programov
Za izvajalce letnih programov se lahko
prijavijo:
– športna društva,
– zveza športnih društev, ki jo ustanovijo
društva za posamezno območje,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
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– vrtci, osnovne šole,
– izvajalci, ki so že prejeli sredstva za
programe kakovostnega športa in za investicije v športne objekte na 1. javnem razpisu
za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2008 ne morejo
kandidirati za iste programe in investicije v
športne objekte na 2. javnem razpisu;
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni
program športa v RS;
– imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Trebnje za občane Občine
Trebnje, razen invalidskih društev oziroma
invalidskih organizacij, ki so zasnovane
tako, da združujejo člane na področju regije
(v tem primeru se upošteva število članov iz
Občine Trebnje);
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje
načrtovanih programov športa;
– prijavljajo program športa ali projekt, ki
je predmet javnega razpisa in imajo izdelano
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo programa,
delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in
sredstva, pridobljena iz drugih virov;
– športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in občinskega
programa.
V. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo po objavi
tega razpisa. Prevzame se lahko osebno
– na oddelku za družbene dejavnosti, kontaktna oseba je Valerija Jarm ali na internetni strani Občine Trebnje: http://www.trebnje.
si/, do roka za oddajo vloge.
VI. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge na javni razpis morajo
biti predložene v roku 30 dni po objavi
tega razpisa v Uradnem listu RS. Za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo do
roka, navedenega v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež naročnika, z oznako
na ovojnici »Ne odpiraj – Vloga za 2. javni
razpis za šport 2008« in navedbo naslova
vlagatelja na ovojnici, na naslov: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloga,
ki prispe po roku, se ne odpira in se vrne
vlagatelju.
VII. Postopek za dodelitev sredstev: odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba.
Odpirajo se samo v roku predložene in
pravilno označene vloge po vrstnem redu,
v katerem so bile predložene. O odpiranju
vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi
vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku,
ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se s
sklepom zavržejo. Strokovna služba opravi pregled popolnih vlog in vlog, ki so bile
v roku dopolnjene ter jih oceni na podlagi
pogojev in meril, navedenih v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene, strokovna
služba pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži občinskemu
svetu, ki o tem odloči s sklepom. Občinska
uprava je dolžna v roku 15 dni obvestiti
vse vlagatelje o odločitvi občinskega sveta.
Občinska uprava mora hkrati s sklepom o
izbiri pozvati vlagatelje k podpisu pogodbe.
Če se vlagatelj v roku 30 dni ne odzove na
poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve
za sofinanciranje. Za dodelitev sredstev se
sklene pogodba med občino in izvajalcem
letnega programa športa.

VIII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s predpisi, ki
urejajo porabo proračunskih sredstev.
IX. Dodatne informacije: Valerija Jarm,
tel. 07/348-11-33.
Občina Trebnje
Št. 014-5/2008
Ob-6853/08
Občina Kamnik na podlagi 6. člena Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
(Uradni list RS, št. 126/06) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva
na območju Občine Kamnik
1. Naročnik (koncedent): Občina Kamnik.
2. Predmet koncesije: javna služba izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva
za 5 oddelkov I. starostnega obdobja in 3
oddelke II. starostnega obdobja.
3. Območje izvajanja dejavnosti: KS Kam
nik-Center, Perovo, Duplica in Šmarca.
4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: koncesionar mora
– biti registriran za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje in varstva;
– imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, iz katerega je razvidno, da izvaja javno veljavni program;
– imeti pozitivno mnenje Strokovnega
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa;
– imeti na območju določenem v razpisu
zagotovljene prostore in opremo v skladu
s predpisi;
– imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi;
– imeti večletni poslovni načrt in letni delovni načrt;
– izvajati najmanj 9-urni dnevni program,
glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov;
– dejavnost opravljati za ceno programa,
kot jo določa občinski svet;
– predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe do podpisa koncesijske pogodbe.
5. Čas za katerega se dodeljuje koncesija: 10 let.
6. Rok, do katerega se sprejemajo prijave: 30. 10. 2008
Kandidati morajo ponudbo poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis: koncesija za področje predšolske
vzgoje«, na naslov: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik.
7. Merila za izbiro:
– ocena objekta, prostora in opreme – 30
točk,
– nadstandardni program – 20 točk,
– število oddelkov v posameznem okolišu – 15 točk,
– predlagana lastna cena programa – 10
točk,
– lokacija vrtca oziroma oddelka – 10
točk,
– rok pričetka izvajanja javne službe – 10
točk,
– pisne pozitivne reference ponudnika
– 5 točk.
8. Čas odpiranja ponudb: 3. 11. 2008 ob
11. uri, v prostorih Občine Kamnik.
Razpisna dokumentacija bo na voljo na
spletni strani Občine Kamnik oziroma na
Oddelku za družbene dejavnosti Občine
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Kamnik, II. nadstropje, soba 48, od datuma objave razpisa dalje. Kontaktna oseba:
Katarina Ščetinin Sever (tel. 831-81-39; katarina.sever-scetinin@kamnik.si) in Anton
Kamin (tel. 831-81-05).
9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri: predvidoma v 30 dneh po
odpiranju ponudb.
Občina Kamnik
Št. 403-1/2008
Ob-6925/08
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 117/07), Odloka o rebalansu proračuna
Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 47/08), 6. člena Pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v Občini Ilirska Bistrica
(Uradni list RS, št. 74/02 in 70/04), Komisija
za malo gospodarstvo, obrt in turizem objavlja
javni razpis
za dodelitev kreditov za spodbujanje
malega gospodarstva, obrti in
turizma v Občini Ilirska Bistrica in
subvencioniranje obrestne mere,
ki ga Občina Ilirska Bistrica dodeljuje v
sodelovanju z Banko Koper d.d., Poslovno
enoto Ilirska Bistrica in Zavarovalnico Triglav, Območno enoto Postojna.
1. Skupna vrednost razpisanega kredita
znaša 417.290 evrov.
2. Krediti bodo dodeljeni za naslednje
namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
za gradnjo poslovnih prostorov za mala in
srednja podjetja,
– nakup in graditev poslovnih prostorov,
namenjenih za poslovno dejavnost,
– nakup opreme,
– nakup opreme za turistične sobe,
– nakup opreme za gostinsko dejavnost,
– ureditev okolice gostinskih in drugih
poslovnih objektov.
3. Za posojilo lahko zaprosijo naslednji
prosilci:
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki posamezniki.
Gospodarske družbe morajo izpolnjevati
pogoje za majhna in srednje velika podjetja.
Ti pogoji se smiselno uporabljajo tudi pri
podjetnikih posameznikih:
– komitenti Banke Koper d.d. oziroma
drugi prosilci, ki pri Banki Koper d.d. odprejo
transakcijski račun preko katerega morajo
usmeriti najmanj 50% plačilnega prometa.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja,
poslovni prostori in lokacija objekta oziroma
zemljišča mora biti na območju Občine Ilirska Bistrica.
Do sredstev oziroma pomoči po tem razpisu niso upravičena podjetja in samostojni
podjetniki, ki delujejo na področjih ribištva
in ribogojstva po opredelitvi Uredbe sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po
opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti in podjetja v težavah v
smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah.
Prosilec, ki uveljavlja subvencijo obrestne mere pri zavarovalnici, mora za dobo
kreditiranja skleniti naslednja zavarovanja:
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– premoženjsko zavarovanje (požarno
zavarovanje stanovanja, hiše, poslovnega
objekta ali podobno),
– enkratno naložbeno zavarovanje v višini 1.700 evrov ali eno od kapitalskih zavarovanj z mesečno premijo najmanj v višini
40 evrov,
– ustrezno zavarovanje osnovnega sredstva (gradbeni objekt ali oprema), ki se z
odobrenim kreditom kupuje.
Zgoraj navedena zavarovanja morajo biti sklenjena najmanj za dobo trajanja
kredita.
4. Prosilci lahko pridobijo kredit pod naslednjimi pogoji:
– ugotavljanje bonitete in odplačilne sposobnosti posojilojemalca: v skladu s pogoji
banke,
– doba vračanja posojila: do 5 let,
– obrestna mera: šestmesečni EURIBOR
+1,35 odstotna točka pribitka letno. Občina
Ilirska Bistrica subvencionira obrestno mero
v višini 2,50 odstotne točke na letni ravni,
Zavarovalnica Triglav d.d., Območna enota
Postojna v višini 1,00 odstotne točke na
letni ravni, razliko obrestne mere krije kreditojemalec.
Kreditojemalec se lahko odloči le za subvencioniranje obrestne mere s strani občine
brez subvencioniranja zavarovalnice
– zavarovanje in stroški kredita: v skladu
s pogoji banke,
– odplačevanje kredita: glavnica v mesečnih obrokih.
5. Višina kredita za spodbujanje malega
gospodarstva, obrti in turizma je lahko največ 55% vrednosti investicije oziroma upravičenih stroškov, oziroma največ 41.729
evrov.
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki so
že pridobili sredstva za isti namen. Prednost
pri dodelitvi sredstev imajo investicije, ki povečajo število zaposlenih.
6. Izpolnjeni vlogi za kredit, ki jo prosilci
dobijo na Banki Koper d.d., Poslovna enota
Ilirska Bistrica in Oddelku za gospodarstvo
in finance Občine Ilirska Bistrica, mora biti
priložena še naslednja dokumentacija:
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– opis investicije do 20.865 evrov višine
kredita, poslovni načrt nad 41.729 evrov višine kredita,
– izjava, da dodeljena sredstva pomenijo
spodbudo za izvedbo projekta oziroma so
zanj nujno potrebna,
– fotokopija sklepa o vpisu družbe v sodni register z vsemi naknadno vpisanimi
spremembami (za nekomitente banke, in
sicer staro največ 90 dni),
– fotokopija obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnosti (AJPES) in davčno
številko,
– računovodske izkaze za zadnja tri leta
(AJPES), podatke o poslovanju v tekočem
letu, plan denarnega toka,
– informacija o boniteti poslovanja družbe oziroma BON2 (star največ 7 dni) – za
družbe, ki niso komitenti Banke Koper d.d.,
– fotokopija priglasitvenega lista/obrt
nega dovoljenja/sklepa o vpisu v obrtni
register/sklep o vpisu v poslovni register
Slovenije (v odvisnosti od časa registracije) – samostojni podjetniki (za nekomitente
banke),
– potrdilo DURS o plačanih prispevkih
in davkih, staro največ 3 dni – samostojni
podjetniki,
– kopija davčnega obračuna akontacije
dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za preteklo in predpreteklo leto s prilogami (bilanca stanja in podatki
iz izkaza poslovnega izida) – samostojni
podjetnik,
– predračun oziroma ponudbo ali kupoprodajno pogodbo, drugi ustrezen dokument,
– upravno dovoljenje za namene gradnje
objektov v skladu z veljavno zakonodajo in
predpisi,
– dokumentacijo za zavarovanje kredita,
– v odvisnosti od vrste posla še dodatna
dokumentacija po dogovoru z banko.
7. Rok za prijavo je od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev. Občina
Ilirska Bistrica bo javno objavila datum porabe sredstev.

8. Prosilci dostavijo svoje vloge z vso
potrebno dokumentacijo na naslov: Banka
Koper d.d., Koper, Poslovna enota Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 18, 6250 Ilirska
Bistrica.
9. Vlogo prouči banka in svoje mnenje
poda Komisiji za malo gospodarstvo, obrt
in turizem Občine Ilirska Bistrica. Sklep o
dodelitvi kredita oziroma subvencioniranju
obresti sprejme župan Občine Ilirska Bistrica, na podlagi predloga občinske komisije.
Sklep sprejme najpozneje v roku 8 dni od
prejema predloga oziroma po preveritvi podatkov iz evidence »de minimis« ter ga prosilcu oziroma banki posreduje v roku 8 dni
od sprejema odločitve.
10. Prosilec lahko začne črpati kredit takoj po podpisu kreditne pogodbe in ga mora
porabiti najkasneje v treh mesecih. Če ga
zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče izkoristiti v predvidenem roku, mora v 15 dneh
pred iztekom roka obvestiti banko in navesti razloge za podaljšanje roka koriščenja
kredita.
11. Sredstva, pridobljena na podlagi tega
kredita se lahko porabijo samo za namene,
za katere so bila odobrena. Namensko porabo kredita, pridobljenega po tem razpisu
in izpolnitev obveznosti iz pogodbe o kreditu, lahko preverijo pristojni organi Občine
Ilirska Bistrica, Zavarovalnica Triglav d.d.,
Območna enota Postojna in Banka Koper
d.d., Koper, Poslovna enota Ilirska Bistrica.
V primeru, da je ugotovljena nenamenska
poraba sredstev kredita, ali da je bilo posojilo izdano na podlagi neresničnih podatkov,
ali da je kreditojemalec prenehal z dejavnostjo ali odtujil sredstva pridobljena s tem
kreditom pred potekom petih let, mora kreditojemalec takoj vrniti kredit ali neodplačan
del kredita z obrestmi po zakonsko določeni
zamudni obrestni meri za obdobje od dneva
nakazila dalje.
Kreditojemalec mora vrniti tudi prejeta
sredstva subvencije za obresti z obrestmi z
zakonsko določeni zamudni obrestni meri za
obdobje od dneva plačila dalje.
Občina Ilirska Bistrica
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Javne dražbe
Št. 465-01/08-1150
Ob-6855/08
Občina Križevci objavlja na podlagi
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), Odloka
o proračunu občine Križevci za leto 2008
(Uradni list RS, št. 18/08) in Programa
prodaje premoženja občine Križevci za
leto 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Občine Križevci
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Križevci,
Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru,
mat. številka: 1332147000, davčna št.:
84582057.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:
2.1. Dvosobno stanovanje v izmeri 89,40
m2 v stanovanjskem bloku v Vučji vasi s
pripadajočim stavbiščem parc. št. 607/6,
607/11, 607/12, k.o. Vučja vas.
Izklicna cena 55.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet z nepremičninami, ki ga
plača kupec.
2.2. Montažne zgradbe v izmeri 1262 m2
s pripadajočim stavbiščem v Vučji vasi parc.
št. 608/4:
– dvorišče v izmeri 213 m2 parc. št. 608/5,
k.o. Vučja vas,
– dvorišče v izmeri 85 m2 parc. št. 608/6,
k.o. Vučja vas.
Izklicna cena 178.000,00 EUR. Nepremičnine pod točko 2.2. se prodajajo kot celota. Navedena izklicna cena ne vsebuje
davka na promet nepremičnin in DDV.
Nepremičnine so naprodaj po sistemu
videno – kupljeno.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja kupnine je:
– za nepremičnino pod točko 2.1.
1.000,00 EUR,
– za nepremičnino pod točko 2.2.
2.000,00 EUR.

4. Pogoji prodaje:
4.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v
obliki notarskega zapisa.
4.2. Nepremičnina bo prodana dražitelju,
za katerega bo Komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
4.3. Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajano pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Občina Križevci pravico zadržati vplačano
varščino.
4.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na račun Občine
Križevci št. 01366-0100013981, v osmih
dneh od sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Kupec bo poleg kupnine
dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 4. septembra 2008 na sedežu Občine Križevci,
Križevci 11, Križevci pri Ljutomeru, sejna
soba, z začetkom:
– za nepremičnino pod zap. št. 2.1. ob
11. uri,
– za nepremičnino pod zap. št. 2.2. ob
13. uri.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer

mora biti podpis pooblastitelja overjen, v
primeru, če se v imenu ponudnika javne
dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnih osebnega dokumenta
(potni list, osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba, oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
kopijo listine, ki je overjena.
7.3. Organizator javne dražbe po potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina:
8.1. Ponudniki, morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene na račun Občine Križevci
01366-0100013981, z navedbo »varščina
javna dražba«, s pripisom (stanovanje ali
poslovna stavba).
8.2. Plačana varščina se izbranemu
dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije o pogojih javne dražbe, možnih ogledih
dobijo interesenti na sedežu Občine Križevci
ali po tel. 02/584-40-44, kontaktna oseba
Vida Štrakl.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
10.1. Nepremičnina je naprodaj videno
– kupljeno.
10.2. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3. Javno dražbo bo izvedba Komisija
Občine Križevci v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in Občina
Križevci.
10.4. Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino
brez obresti.
Občina Križevci
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Razpisi delovnih mest
Ob-6833/08
Svet zavoda I. OŠ Žalec, Šilihova 1,
3310 Žalec razpisuje na podlagi 48. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07) delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
in posebne pogoje, skladno z Zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo in 36/08).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden začetek dela bo 16. 10. 2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanjih delovnih izkušnjah
in kratkim življenjepisom) pošljite najkasneje
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda I. Osnovne šole Žalec, Šilihova 1,
3310 Žalec, z oznako »Prijava za razpis za
ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda I. OŠ Žalec
Ob-6851/08
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-UPB5 (Ur. l. RS, št. 16/07 in
36/08) Svet zavoda Šolskega centra Ravne
na Koroškem, Na gradu 4, 2390 Ravne na
Koroškem, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice organizacijske enote
Višja strokovna šola z možnostjo imenovanja za direktorja zavoda.

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur.
l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in št. 36/08).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje. Kandidat mora imeti
veljaven naziv predavatelja višje šole ter
najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je takoj po izbiri
oziroma skladno s sklepom sveta zavoda o
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 šest 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 zavoda Šolskega centra Ravne
na Koroškem, Na gradu 4, 2390 Ravne na
Koroškem, s pripisom »Prijava na razpis za
ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Šolski center Ravne na Koroškem
Ob-6858/08
Javni socialno varstveni zavod Doma
upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto
13, 8290 Sevnica, objavlja na podlagi 45. in
46. člena statuta razpis za delovno mesto:
strokovni vodja.
Pogoji:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom Zakona o
socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92),
– najmanj pet let delovnih izkušenj,

– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– kandidat oziroma kandidatka naj priloži
svoj pogled na razvoj institucionalnega varstva oseb s posebnimi potrebami v Sloveniji
in vizijo delovanja doma.
Kandidati in kandidatke naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in program dela na naslov:
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica, v zaprti ovojnici
z oznako »Prijava na razpis« (št. razpisa
iz Uradnega lista RS), v osmih dneh od
dneva objave.
Stanovanja ni na razpolago.
Vse morebitne informacije lahko dobite v
kadrovski službi.
Javni socialno varstveni zavod Doma
upokojencev in oskrbovancev Impoljca
Ob-6936/08
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Zdenke
Gustinčič iz Nove Gorice razpisuje:
eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Zdenki Gustinčič iz Nove
Gorice.
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 notariatu. 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
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Druge objave
Št. 007-16/2008/17
Ob-6830/08
Ministrstvo za pravosodje na podlagi
14. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in
sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, zadnja sprememba št. 71/07) objavlja imenovanja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
z dne 17. 7. 2008 kot sledi:
Strokovno področje religija
1. Dr. Andrej Saje, imenovan za sodnega
izvedenca za področje religija – religija.
Strokovno področje medicina
2. Prim. Miran Koželj, dr. med., imenovan za sodnega izvedenca za področje medicina – splošna kirurgija in abdominalna
kirurgija.
3. Prof. dr. Franc Strle, dr. med., imenovan za sodnega izvedenca za področje
medicina – infektologija.
4. Prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med.,
imenovana za sodno izvedenko za področje
medicina – ginekologija in porodništvo.
Strokovno področje Posegi in omejitve v
človekove pravice
5. Miroslav Žaberl, imenovan za sodnega izvedenca za področje posegi in omejitve
v človekove pravice – uporaba pooblastil in
prisilnih sredstev represivnih organov.
Strokovno področje varstvo pri delu in
požarna varnost
6. Drago Borštnar, imenovan za sodnega
izvedenca za področje varstvo pri delu in požarna varnost – varstvo pri delu, splošno.
Strokovno področje arhitektura
7. Božo Podlogar, imenovan za sodnega
izvedenca za področje arhitektura – arhitektura, splošno.
8. Maja Skale, imenovana za sodno izvedenko za področje arhitektura – arhitektura,
splošno.
Strokovno področje kmetijstvo
9. Darja Matjašič, imenovana za sodno
cenilko za področje kmetijstvo – kmetijstvo,
splošno, kmetijska zemljišča in živinoreja.
10. Milena Trdan, imenovana za sodno
cenilko za področje kmetijstvo – kmetijstvo,
splošno in kmetijska zemljišča.
11. Sebastijan Orel, imenovan za sodnega cenilca za področje kmetijstvo – kmetijska zemljišča; kmetijstvo, splošno in vinogradništvo.
Strokovno področje gozdarstvo
12. Dr. Bogomil Breznik, imenovan za
sodnega izvedenca in sodnega cenilca za
področje gozdarstvo – gozdarstvo, sploš
no.
Strokovno področje elektroinštalaterstvo
13. Peter Muha, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
elektroinštalaterstvo.
14. Joško Rozina, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
elektroinštalaterstvo – računalniške inštalacije.
Strokovno področje zidarstvo
15. Ciril Beranič, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
zidarstvo.
Strokovno področje mizarstvo
16. Marko Kajzer, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
mizarstvo.

17. Karl Kregar, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
mizarstvo.
Strokovno področje strojne instalacije
18. Anton Kavčič, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
strojne instalacije.
19. Adrijan Masten, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za področje strojne instalacije.
Strokovno področje avtoličarstvo in avtokleparstvo
20. Andrej Ambrož, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za področ
je avtoličarstvo in avtokleparstvo.
Strokovno področje avtoličarstvo
21. Bernard Mrzlikar, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za področje avtoličarstvo.
Strokovno področje avtokleparstvo
22. Janez Fortuna, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za področ
je avtokleparstvo.
23. Boleslav Kermavnar, imenovan za
sodnega izvedenca in sodnega cenilca za
področje avtokleparstvo.
Strokovno področje krovstvo in kleparstvo
24. Igor Zbičajnik, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
krovstvo in kleparstvo.
25. Marjan Borovnik, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za področje krovstvo in kleparstvo.
26. Bojan Skubic, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
krovstvo in kleparstvo.
Strokovno področje slikopleskarstvo in
fasaderstvo
27. Vojko Letonja, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
slikopleskarstvo in fasaderstvo.
Strokovno področje slikopleskarstvo
28. Franjo Tolić, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
slikopleskarstvo.
29. Anton Černič, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
slikopleskarstvo.
30. Silvo Habat, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
slikopleskarstvo.
31. Matjaž Majdič, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
slikopleskarstvo.
32. Marko Železnik, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za področ
je slikopleskarstvo.
33. Frančišek Eder, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za področ
je slikopleskarstvo.
Strokovno področje dimnikarstvo
34. Marjan Pranjić, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za področ
je dimnikarstvo.
Strokovno področje strojna mehanika
35. Srečko Jerman, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za področ
je strojna mehanika.
Strokovno področje avtoelektrika
36. Franc Makoter, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za področ
je avtoelektrika.

vin

Strokovno področje preoblikovanje ko-

37. Anton Cigan, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
preoblikovanje kovin.
Strokovno področje očesna optika
38. Špela Lah Planinšek, imenovana za
sodno izvedenko in sodno cenilko za področ
je očesna optika.
Strokovno področje frizerstvo
39. Tomaž Oček, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
frizerstvo.
Strokovno področje tapetništvo in dekoraterstvo
40. Zlata Clemente, imenovana za sodno izvedenko in sodno cenilko za področje
tapetništvo in dekoraterstvo.
Strokovno področje avtomehanika
41. Andrej Brandt, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
avtomehanike.
Strokovno področje elektroinštalaterstvo
42. Igor Bonča, imenovan za sodnega izvedenca za področje elektroinštalaterstvo.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-6854/08
Javni stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice, Mestni trg 12, Slovenske
Konjice, na osnovi 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, ter sklepa nadzornega
sveta JSS Konjice z dne 16. 4. 2007, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje: stanovanje št. 13 v
četrtem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Toneta Melive 8A, Slovenske Konjice, v izmeri 88,74 m2, vpisano v
podvložku 1731/14, k.o. Slovenske Konjice.
2. Cena: na podlagi uradne cenitve z dne
17. 3. 2008 znaša: 87.000,00 EUR.
3. Vse stroške v zvezi s pogodbo nosi
ponudnik oziroma kupec.
4. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno kupljeno.
5. Pisne ponudbe morajo vsebovati: podatki o ponudniku: naziv kupca in njegov točen naslov: fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje
podatke: ime in priimek, naslov stalnega
bivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko in fotokopijo osebnega dokumenta, samostojni podjetniki izpis iz registra
Davčne uprave RS, pravne osebe morajo
v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, telefonsko številko, elektronski
naslov, davčno številko, matično številko,
številko transakcijskega računa, podpisnika
pogodbe, k ponudbi morajo priložiti tudi izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni. Predložiti mora tudi potrdilo o
plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti
starejše od 8 dni.
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
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– dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje kriterijev.
Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščina se izbranemu ponudniku
všteje v kupnino, neizbranim ponudnikom
se vrne. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v določenem roku, lahko prodajalec
zadrži varščino.
6. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 15 dni od dneva, ko je prejel obvestilo
o odločitvi komisije, o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
7. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika so: stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima pod enakimi pogoji predkupno pravico. V primeru, da so ti pogoji izenačeni med dvema ali več ponudniki, bo imel
prednost ponudnik, bo ponudil višjo ceno.
8. Komisija bo vse prispele ponudbe odprla v roku 8 dni po oddaji in v roku 3 dni po
odpiranju obvestila vse ponudnike.
9. Rok za plačilo kupnine: plačilo se izvede v enkratnem znesku v 8 dneh po overovitvi pogodbe. Plačilo kupnine v roku, ki je
določen, je bistvena sestavina pogodbe.
10. Javni stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe in ne prizna nobenih
stroškov priprave ponudb.
11. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprtih ovojnicah na naslov: JSS Konjice,
Mestni trg 12, Slovenske Konjice, z oznako
»Ne odpiraj – javna ponudba za prodajo stanovanja«. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni
po objavi razpisa.
12. Podrobnejše
informacije
dobite na JSS Konjice, Tanja Orlačnik, tel.
03/759-27-16.
Javni stanovanjski sklad
Občine Slovenske Konjice
Št. 478-74/2007
Ob-6831/08
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. 032-4/2008-35 z dne 19. 6. 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
na območju mesta Sežana
I. Predmet prodaje je:
– parc. št. 3745/483 pašnik v izmeri
704 m2 in gozd v izmeri 617 m2, k.o. Sežana.
Zemljišče se nahaja na območju Odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto
Sežana-zahod (Uradni list RS, št. 23/08) in
predstavlja del stavbišča in funkcionalnega
zemljišča namenjenega za gradnjo proizvodnih objektov (skladišča, dvorane).
Izklicna cena za navedeno zemljišče
znaša 35.000,00 €, brez upoštevanega 20%
davka na dodano vrednost.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnina se proda za najmanj izklicno ceno. Izklicna cena ne vključuje 20%
davka na dodano vrednost, ki se ga zaveže
plačati kupec.
2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano. Na severnem delu parcele poteka večja primarna
podzemna kineta od bližnje plinske postaje
v Sežani. V kineti so električni, vodovodni,
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telefonski in plinski vod za kar se bodoči kupec zavezuje Občini Sežana dovoliti vknjižbo služnostne pravice, postavitve, napeljave, rekonstrukcije, obratovanja, nadzora in
vzdrževanja komunalnih vodov in služnostno pravico intervencijskega dostopa, kar
se istočasno vknjiži kot prenos lastninske
pravice na novega lastnika, in sicer v skladu
s 63. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07).
3. 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.
4. Ponudniki jamčijo za resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnine (3.500,00 €) na račun
Občine Sežana št. 01311-0100005909 s pripisom št. 478-74/2007, 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.
5. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je višja cena.
6. Izbrani ponudnik plača davek na dodano vrednost, stroške overitve podpisa pri
notarju, zemljiškoknjižni prenos nepremičnine s taksami in morebitne druge stroške v
zvezi s pogodbo.
7. 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.
8. Kupec lahko prevzame nepremičnino
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
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 (pri-

tličje 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
26. 8. 2008 do 11. ure.
3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih 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 26. 8.
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 05/731-01-11.
Občina Sežana
Št. 188/2008
Ob-6834/08
Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj 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), Odloka o proračunu Občine Šoštanj za leto 2008 (Uradni list Občine
Šoštanj, št. 3/07),Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šoštanj za leto 2008 (Uradni list Občine Šoštanj
št. 3/08 in 6/08) in letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Šoštanj za leto 2008, objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Šoštanj
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
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Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj,
SI97214043, mat. št. 5884284000.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine:
2.1. Stavbno zemljišče parc. št. 998 (park
v izmeri 3.160 m2),
2.2. Stavbno zemljišče parc. št. 999
(dvorišče v izmeri 2.242 m2),
2.3. Stavbno zemljišče parc. št. 1000
(funkcionalni objekt v izmeri 95 m2),
2.4. Stavbno zemljišče parc. št. 1001
(igrišče v izmeri 1.332 m2, travnik v izmeri
104 m2, dvorišče v izmeri 65 m2),
2.5. Stavbno zemljišče parc. št. 1002
(dvorišče v izmeri 1.232 m2, dvorišče v izmeri 40 m2, stavba v izmeri 40 m2) in
2.6. Stavbno zemljišče parc. št. 1003/1
(park v izmeri 465 m2, gospodarsko poslopje
v izmeri 70 m2),
vse k.o. Šoštanj, vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 97, skupne površine
8.845 m2, v lasti Občine Šoštanj.
Po potrdilu o namenski rabi so nepremičnine opredeljene kot stavbna zemljišča
in ležijo na območju, kjer velja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za dele mesta
Šoštanj s Pohrastnikom – UPB (Uradni list
Občine Šoštanj št. 12/07).
Nepremičnine so proste vseh bremen.
Izhodiščna cena za nepremičnine je
1.456.000, 00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost.
Komunalni prispevek bo zaračunan ob
izdaji gradbenega dovoljenja.
3. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
3.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 30% izhodiščne cene nepremičnin
na enotni zakladniški račun (EZR) odprt pri
Banki Slovenija: 01326-0100018560, sklic
20082008. Vplačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8
dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
3.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku:
a) samostojni podjetniki in fizične osebe
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv banke in navedbo transakcijskega računa za vračilo varščine,
b) pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež,
davčno številko, matično številko, številko
transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, naziv banke in navedbo transakcijskega
računa za vračilo varščine,
c) tuje pravne in fizične osebe: ime in
priimek, naslov stalnega bivališča, enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO, številko transakcijskega računa, naziv banke in
navedbo transakcijskega računa za vračilo
varščine;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene;
– pričetek investicijskega ciklusa na
predmetnih nepremičninah v skladu z 5.7.
točko;
– priloge iz točke 3.3. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
3.3. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),

sklepom župana izbran za najugodnejšega
ponudnika.
5.7. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nepremičnine ponudijo isto ceno, bo
Komisija upoštevala dodatni kriterij, in sicer
časovni pričetek investicijskega ciklusa na
predmetnih nepremičninah. Ponudniki morajo v svoji ponudbi navesti tudi rok v katerem bodo po podpisu pogodbe vložili pri
pristojnem organu vso potrebno projektno
in ostalo dokumentacijo, ki je zahtevana za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Interes
prodajalca je, da se na predmetnih nepremičninah, ki sedaj predstavljajo neizkoriščeno in degradirano celoto, prične v čim
krajšem času investicijski ciklus. V primeru
izenačenih ponudb ponudnikov, lahko Komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi
opravi pogajanja. Po zaključku postopka Komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
5.8. 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.
5.9. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je
izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita
začeti postopek razpolaganja do sklenitve
pravnega posla.
6. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja
ponudb, natančnejše podatke o predmetnih
nepremičninah in informacije za ogled nepremičnin-lokacije, dobijo interesenti na Občini Šoštanj, na tel. 03/898-43-20, kontaktna oseba: Sonja Novak – Višja svetovalka
GOP. Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Šoštanj

– priglasitveni list (samostojni podjetnik
posameznik),
– izpisek iz sodnega ali poslovnega registra, ki ni starejši od 1 meseca in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne
ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec
(pravne osebe),
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo v
času 60 dni od oddaje ponudbe.
4. Pogoji prodaje
4.1. Nepremičnine se prodajajo kot celota tako, da je mogoče podati pisno ponudbo
samo za vse nepremičnine naštete v 2. točki
te objave.
4.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«.
4.3. Izbrani ponudnik bo poleg ponujene
kupnine dolžan plačati pripadajoči davek in
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje
ime v zemljiško knjigo.
4.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je
od nakupa odstopil in ima Občina Šoštanj
pravico zadržati vplačano varščino. Občina
lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe.
4.5. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi pogodbe oziroma od izstavitve
računa je bistvena sestavina pogodbe.
4.6. Izbrani ponudnik je dolžan izvesti
oziroma financirati vsa gradbena dela za
prestavitev toplotne postaje, katera se nahaja na območju omenjenih parcel, v skladu z veljavnim gradbenim dovoljenjem št.:
351-92/208-1211 z dne 18. 4. 2008.
4.7. Izbrani ponudnik je dolžan upoštevati projektne pogoje pri rekonstrukciji regionalne ceste št.: R2-425/1266 Šentvid
– Šoštanj.
5. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
5.1. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 25. 8.
2008 do 10. ure.
5.2. Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin« v
pisarni urada župana 2. nadstropje, soba
št. 16 Občine Šoštanj, Trg Svobode 12,
3325 Šoštanj ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode
12, 3325 Šoštanj. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen naslov pošiljatelja.
5.3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
5.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne
bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih
navedenih pogojev, ne bodo upoštevane.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
5.5. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.
5.6. Odpiranje ponudb in postopek za
izbor najugodnejšega ponudnika opravi pristojna Komisija, ki jo imenuje župan. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila,
da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s
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Ob-6856/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina, objavlja
javni poziv
za javno zbiranje ponudb za ustanovitev
stavbne pravice za izgradnjo podzemne
garaže
1. Predmet ustanovitve stavbne pravice
so naslednja zemljišča: parc. št. 876/1 v
skupni izmeri 4007 m2, parc. št. 877 v skupni
izmeri 1803 m2, vse prip. vl. št. 1364, k.o.
Rogaška Slatina. Na delu parc. št. 876/1,
k.o. Rogaška Slatina je vrelec, ki bo predhodno odmerjen in se na tem delu parcele
stavbna pravica ne podeljuje.
2. Namen javnega zbiranja ponudb
Nepremičnine ležijo v delu območja, za
katerega je sprejet Odlok o ureditvenem načrtu za del območja CZ zdravilišča Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 26/92) in Odlok o
dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu za
del območja CZ zdravilišča Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 31/07).
Na podlagi projektne dokumentacije je
predvidena gradnja podzemne garaže v
štirih med etažah s skupno 179 parkirnimi
mesti.
Za realizacijo gradnje garaže bo moral
izbrani ponudnik oziroma investitor izvesti
naslednje aktivnosti:
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– pridobiti gradbeno dovoljenje,
– pridobiti izvedbeno projektno dokumentacijo (PGD, PZI, PIZ in POV) za gradnjo garaže, cestnih priključkov in gradbeno-prometno ureditev križišča,
– pridobiti uporabno dovoljenje za podzemno garažo in križišče.
Občina bo ustanovila za izgradnjo garažne hiše stavbno pravico in jo podelila
najugodnejšemu ponudniku za obdobje
največ 33 let. Imetnik stavbne pravice bo
po izgradnji garažne hiše oddajal garažno
hišo za namene parkiranja in z njo upravljal. Uspeli ponudnik, ki mu bo dodeljena stavbna pravica, bo moral, po izgradnji
podzemne garaže, ponovno usposobiti zelenico nad garažno hišo in jo urediti v parkovno površino.
3. Vrednost nadomestila za stavbno
pravico in ostali stroški, ki jih bo moral nositi uspeli ponudnik: izhodiščna ocenjena
vrednost letnega nadomestila za stavbno
pravico znaša 28.818,00 €. V nadomestilu za stavbno pravico ni zajet 20% DDV.
Uspeli ponudnik bo moral poravnati še
komunalni prispevek v skladu s predpisi
občine.
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4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik ob prijavi na razpis so določeni v razpisni dokumentaciji.
5. Informacije in razpisna dokumentacija: ogled nepremičnine je možen na kraju samem. Kontaktna oseba na občini je Petra Gašparić, mail:
petra.gasparic@rogaska-slatina.si,
dostopna vsak delovni dan od 8. do 12. ure,
tel. 03/818-17-15, kjer bodo zainteresirani
ponudniki lahko dobili dodatne informacije v zvezi z ustanovitvijo stavbne pravice.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu občine, do roka za
oddajo ponudbe.
6. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki
morajo ponudbe oddati najkasneje do 1. 9.
2008, do 12. ure, na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba« z navedbo »Stavbna pravice za gradnjo
podzemne garaže«. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja. Nepravočasne ponudbe bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
7. Merilo za izbor: merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišje ponujeno

letno nadomestilo za stavbno pravico. S ponudnikom, ki bo ponudil najvišje nadomestilo, bo občina sklenila pogodbo o ustanovitvi
stavbne pravice.
8. Drugi pogoji: kolikor bo občina ocenila,
da bi lahko dosegla boljše pogoje za dodelitev stavbne pravice, ali da ponudbe ne
izpolnjujejo v celoti razpisnih pogojev, lahko
med ponudniki opravi pogajanja.
Občina Rogaška Slatina
Št. 376-1/2008
Ob-6884/08
Občina Ilirska Bistrica obvešča, da je na
spletni strani občine: http://www.ilirska-bistrica.si objavljena Javna ponudba za oddajo v najem in upravljanje smučišča na
Sviščakih.
Vsi razpisni pogoji in razpisna dokumentacija, razen priloge B, ki jo ponudniki lahko
dobijo v zvezi z navedenim javnim razpisom
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
pritličje levo, soba št. 2, je na razpolago na
zgoraj navedeni spletni strani.
Morebitna vprašanja vezana na razpis lahko posredujete po elektronski pošti:
ivan.barba@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-55/2006/11
Ob-6866/08
V register političnih strank se pri politični
stranki Kresnica, s sedežem v Novi Gorici, Kromberk, Ulica Vinka Vodopivca 28
in z matično številko: 1030108000, vpiše
sprememba statuta, sprememba imena v:
Krščansko demokratska stranka, vpiše
skrajšano ime: Krščanski demokrati in
kratica imena: KDS, vpiše sprememba sedeža in naslova v: Medvode, Žontarjeva
19, sprememba programa, sprememba znaka in zastopnika stranke. Znak stranke je
kratica imena »KDS« z velikimi črkami tipa
»verdana, krepko, poševno« v modri barvi
(rgb 0, 46, 230).
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Jožef Duhovnik, EMŠO: 2303948500450, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Medvodah, Žontarjeva 19.

Legenda barv: modra barva (R: 0, G: 46, B: 230).
Legenda barv: modra barva (R: 0, G: 46, B: 230).

Št.

80 / 8. 8. 2008 /

Stran

2837

Stran

2838 /

Št.

80 / 8. 8. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Evidence sindikatov
Št. 101-13/2008-5
Ob-5829/08
Pravila Sindikata Gostinskega podjetja Vič, s sedežem Gradaška 10, 1000
Ljubljana, ki se hranijo pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik, Trg MDB 7,
1000 Ljubljana in so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 105,
se z dnem 20. 5. 2008 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-18/2008-2
Ob-6171/08
Pravila sindikata Aerodrom Maribor,
vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, dne 18. 5. 1993, pod
zaporedno številko 58 ter nadaljnjimi vpisanimi spremembami, so bila spremenjena in
sprejeta na zboru sindikata dne 12. 3. 2004.
Ugotovljena je tudi sprememba naslova sedeža sindikata, ki glasi: Letališka cesta 10,
2312 Orehova vas.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 17, z dne 27. 6. 2008.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-1/2008-3
Ob-6701/08
Pravila Sindikata kmetijsko gozdarske
zadruge Postojna, Tržaška c. 45, Postojna, se z dnem 15. 7. 2008 izbrišejo iz evidence hrambe statutov sindikatov v Upravni
enoti Postojna, Ljubljanska c. 4, Postojna.
Pravila so bila vpisana v evidenco statutov
pod zaporedno številko 13/93.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-6839/08
Ime medija: PIL
Ime medija: PLUS
Ime medija: CICIDO
Ime medija: CICIBAN
Ime medija: GEA
Ime medija: MOJ PLANET
Ime medija: MINI MOJ PLANET
Ime medija: CICIZABAVNIK
Ime medija: Reader's Digest
Ime medija: S.O.S.
Izdajatelj (za vse navedene medije): Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29,
1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj pet
odstotni delež kapitala ali najmanj pet odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic: Zvon Dva Holding, d.d., Slovenska
17, Maribor (delež 69,04%).
Ime člana uprave izdajatelja: glavni direktor Milan Matos.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alojz
Jamnik, Franc Ješovnik, Ljubo Peče, Majda
Gregorc in Damjan Švara.
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Objave gospodarskih družb
Ob-6849/08
Na podlagi 629. člena v povezavi s
586. členom Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe Ortosana d.o.o. kot prenosne družbe in direktor družbe GAF trgovina d.o.o. kot prevzemne družbe obvešča,
da je bila dne 29. 7. 2008 sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani predložena
Pogodba o oddelitvi in prevzemu, sklenjena med prenosno družbo Ortosana d.o.o.,
Ulica pod gozdom 10, 1236 Trzin, matična
št. 5580790, in prevzemno družbo GAF trgovina d.o.o., Zgornje Jarše, Rusjanova ulica 3, 1235 Radomlje, matična št. 2247011.
O soglasju k delitvi bosta odločala edina
družbenika prenosne in prevzemne družbe.
Vsak upnik prenosne in prevzemne družbe
lahko zahteva prepis navedene pogodbe,
ki mu ga morata družbi dati brezplačno najkasneje naslednji delovni dan po prejemu
njegove pisne zahteve.
Ortosana d.o.o. in GAF trgovina d.o.o.
Ob-6837/08
Na podlagi sklepa ustanoviteljev družbe
z omejeno odgovornostjo Marair, družba za
letalske prevoze d.o.o., s sedežem Mesarski
prehod 5, 2000 Maribor, z dne 4. 4. 2008,
o prenehanju družbe po postopku redne likvidacije in v skladu s 405. členom Zakona
o gospodarskih družbah, objavljamo začetek redne likvidacije in poziv upnikom. Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg
2008/19853 dne 16. 5. 2008, pri subjektu vpisa Marair, družba za letalske prevoze d.o.o.,
s sedežem Mesarski prehod 5, 2000 Maribor,
pod številko Srg 2008/19853 vpisalo v sodni
register tega sodišča začetek postopka redne
likvidacije nad subjektom. Likvidacijski upravitelj v skladu s 405. členom Zakona o gospodarskih družbah poziva vse upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v
roku 30 dni od te objave. Prijave je potrebno
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in jih poslati
na naslov: Marair, družba za letalske prevoze
d.o.o. – v likvidaciji, s sedežem Mesarski prehod 5, 2000 Maribor. Dolžniki se pozivajo, da
takoj poravnajo dolgove do družbe.
Likvidacijski upravitelj
Stanko Weber

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-6836/08
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-6852/08
Direktor družbe Danfoss Trata regulacije ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije,
d.o.o., s sedežem na naslovu Jožeta Jame
16, 1000 Ljubljana, vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno številko 10324500, na podlagi 520. člena
ZGD-1 objavljam, da je bil na skupščini družbe dne 13. 3. 2007 sprejet naslednji sklep:
»Osnovni kapital družbe, ki sedaj
znaša 4.727.315,98 EUR, se v skladu s
502. členom ZGD-1 zmanjša za znesek
3.288,26 EUR, ki je enak nominalni višini
osnovnih vložkov, ki predstavljajo poslovne
deleže, ki prenehajo zaradi izstopa družbenikov, tako da po zmanjšanju znaša osnovni
kapital družbe 4.724.027,72 EUR.«
Upnike družbe pozivamo, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali se strinjajo z znižanjem osnovnega kapitala.
Danfoss Trata d.o.o.
Aleksander Zalaznik
direktor

Sklici skupščin
Ob-6829/08
V skladu z določili statuta družbe Iskra
Telekom Holding d.d., Ljubljanska cesta
24a, 4000 Kranj, uprava sklicuje

8. redno skupščino
družbe Iskra Telekom Holding d.d.
Skupščina bo dne 9. 9. 2008 ob 9. uri,
v prostorih Iskratel d.o.o., Ljubljanska 24a,
Kranj, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, izvolitev delovnih teles in
predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se izvoli Viktorija Vehovec.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marija Murnik.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom
uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
Predlog sklepov:
2.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2007 znaša 4.652.382 EUR in ostane nerazporejen.
2.2. Skupščina pooblašča direktorico, da
lahko v roku 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek (delež) ne
sme presegati 10% osnovnega kapitala, po
najnižji ceni, ki predstavlja najmanj knjigovodsko vrednost in največ 1,5 kratnik knjigovodske vrednosti posamezne delnice po
stanju na dan 31. 12. 2007.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2007.
3. Določitev sejnin.
Predlog sklepa:
3.1. Nadzorni svet na predlog uprave predlaga skupščini, da znaša sejnina
za predsednika 1.200 EUR in za člane
800 EUR neto.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Predlog sklepa:
4.1. Za pooblaščeno revizijsko hišo se
imenuje pooblaščeno revizijsko družbo
KPMG Slovenija d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.
Vpogled gradiva
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe s predlogi sklepov k točkam dnevnega
reda je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe PIT d.o.o., Špruha 19, Trzin,
vsak delovni dan od dneva objave dalje med
9. in 10. uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic, sami ali po pooblaščencih. Pooblaščenci morajo predložiti
pisna pooblastila. Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini s pisnimi pooblastili sporočiti vsaj tri
dni pred sejo.
Glasovanje na skupščini k vsaki točki
dnevnega reda bo javno z glasovnicami.
Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame
glasovnice ob prijavi pol ure pred pričetkom
zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo svoje morebitne nasprotne predlo-
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Št.

ge, ki morajo biti obrazloženi v pisni obliki, in sicer v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Iskra Telekom Holding d.d.
direktorica družbe
Viktorija Vehovec

pred sejo skupščine, in ki so deset dni pred
zasedanjem skupščine vpisani v delniški
knjigi družbe.
Pooblaščenci so dolžni prijavi priložiti tudi
pooblastilo delničarja za udeležbo in glasovanje na skupščini. Število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki
so po evidenci v delniški knjigi v njegovi lasti
deset dni pred zasedanjem skupščine.
Delfi, d.d.
Aleksander Meze, predsednik uprave

Ob-6835/08
Na podlagi 13. člena Statuta družbe Slovenijavino d.d., Frankopanska 11, Ljubljana,
sklicuje uprava družbe
11. redno skupščino
družbe Slovenijavino, podjetje za
trgovino in storitve d.d.,
ki bo dne 8. 9. 2008, ob 12. uri, na sedežu družbe Ljubljana, Frankopanska 11.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika in enega
preštevalca glasov se izvolita osebi po predlogu uprave oziroma delničarjev na skupščini. Skupščini prisostvuje notarka Nada
Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev s sprejetim poslovnim
poročilom, uporaba bilančnega dobička,,
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu ter odločanje o nagradah članom nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta
o preveritvah in sprejemu letnega poročila
družbe za leto 2007.
b) Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2007 znaša 188.231,00 EUR
in se razporedi v druge rezerve iz dobička.
c) Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica in se s tem potrdi in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2007.
d) Članom nadzornega sveta se v breme tekočih stroškov izplača nagrada v višini 11.000,00 EUR neto v razmerju plačila
sejnin.
– Predlagatelja sklepov pod točko 1 in 2
sta uprava in nadzorni svet.
– Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe
izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
– Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
– Delničarji morajo najmanj tri dni pred
skupščino prijaviti svojo udeležbo na skupščini kot pogoj za udeležbo in uresničevanje
glasovalne pravice.
– Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo novo zasedanje eno uro kasneje isti dan z istim dnevnim redom ter
predlogi sklepov, pri čemer bo lahko sklepe
sprejemala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
– Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini.
– Gradivo za skupščino je na voljo na
sedežu družbe vsak delovnik od 10. do 12.
ure do dneva zasedanja skupščine. V gradivu se nahaja letno poslovno poročilo uprave
za leto 2007 s priloženo bilanco uspeha in
bilanco stanja za leto 2007, ter pisno poro-

čilo nadzornega sveta o preveritvah letnega
poročila.
Slovenijavino d.d.
uprava družbe
Ob-6944/08
Na podlagi Statuta delniške družbe Delfi,
upravljanje naložb, d.d., Ljubljana, Vošnjakova 8a, in določb Zakona o gospodarskih
družbah, uprava družbe sklicuje
8. skupščino
delniške družbe Delfi, upravljanje
naložb, d. d., Ljubljana, Vošnjakova 8a,
Ljubljana,
ki bo 9. 9. 2008, ob 7.30, v prostorih poslovne stavbe SCT, d.d., Slovenska 56/III,
v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se imenujeta Nina Ličar in Dragan Grgić.
Na skupščini bo navzoča vabljena notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju za poslovno leto 2007, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter sklepom nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila uprave za
leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2007, s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila uprave za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za delo v
poslovnem letu 2007.
3. Ugotovitev poslovnega rezultata in odločanje uprave o načinu pokrivanja bilančne
izgube na dan 31. 12. 2007.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave se bilančna izguba, ki na dan 31. 12.
2007 znaša 842.385,80 EUR in je sestavljena iz čiste izgube za poslovno leto 2007 v
znesku 451.629,81 EUR in prenesene čiste
izgube iz preteklih let v znesku 390.755,99
EUR, pokrije v naslednjih letih.
4. Nadzorni svet.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z odstopno izjavo
Dušana Kecmana, da odstopa iz nadzornega sveta družbe.
Skupščina družbe imenuje za člana nadzornega sveta Klemena Šešoka, za enak
mandat, kot ga imata ostala dva člana nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2008 revizijsko
družbo UHY d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno z letnim poročilom uprave in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila uprave, je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Ljubljana, Vošnjakova 8/a, in sicer od dneva sklica
naprej vsak delavnik med 9. in 11. uro.
Udeležba in glasovanje na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo vsi delničarji ali njihovi pooblaščenci,
ki prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni
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Razširitve dnevnih redov
Ob-6935/08
Uprava družbe Iskra Mehanizmi d.d., Lipnica 8, Kropa, sporoča, da sta delničarja
TP Consulting d.o.o., Trdinova 4, Ljubljana
in Jure Prebil, Trnovska 8, Ljubljana, dne
25. 7. 2008, zahtevala sklic skupščine družbe Iskra Mehanizmi d.d. in predlagala dnevni red. Uprava družbe Iskra Mehanizmi d.d.
je sklicala skupščino družbe za dne 29. 8.
2008, katere sklic je bil objavljen dne 25. 7.
2008 v Uradnem listu RS, št. 76.
Družba Zafina d.o.o., Nova vas 2, 4201
Zgornja Besnica je dne 28. 7. 2008 podala
predlog za razširitev dnevnega reda skupščine.
Na podlagi predlogov delničarejv uprava
družbe Iskra Mehanizmi d.d. razširja dnevni
red skupščine, ki bo potekala dne 29. 8.
2008 z nasprotnim predlogom oziroma predlogi za razširitev dnevnega reda delničarejv TP Consulting d.o.o., Jure Prebil, Zafina
d.o.o.:
1. točka dnevnega reda:
Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščine: Mojca Lukančič,
– verifikacijska komisija: Anita Mežek,
predsednica, Vesna Ogrinec, članica.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stane
Krainer iz Radovljice.
Nasprotni predlog sklepa delničarjev TP
Consulting in Jureta Prebila je:
Izvoli se:
– Za predsednika skupščine se izvoli
Jure Prebil.
– Za preštevalca glasov se izvolita Marko Smole in Marjan Pogačnik.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
4. točka dnevnega reda:
Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa delničarjev TP Consulting
in Jureta Prebila:
4.1 Skupščina družbe Iskra Mehanizmi
d.d. z dnem skupščine odpokliče Matjaža
Rutarja in Franca Gliho kot predstavnika
kapitala iz nadzornega sveta družbe.
4.2 Skupščina družbe Iskra Mehanizmi
d.d. za člane nadzornega sveta družbe z
dnem skupščine imenuje Jureta Prebila in
Marka Smoleta. Mandat trajanja novoizvoljenih članov je 4 leta od dneva imenovanja.
5. točka dnevnega reda:
Izvedba posebne revizije
Predlog sklepa delničarjev TP Consulting, Jure Prebil, Zafina:
Posebni revizor naj pregleda:
– vse pogodbe, ki so jih z družbo Iskra
Mehanizmi sklenili delničarji in druge pove-
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zane osebe družbe Iskra Mehanizmi od 1. 1.
2002, pa do dneva skupščine,
– vse garancije, ki jih je družba Iskra
Mehanizmi d.d. od 1. 1. 2002 pa do dneva
skupščine dala delničarjem in drugim povezanim osebam družbe Iskra Mehanizmi;
– prodajo nepremičnine na lokaciji Šmarca družbi Agenta d.o.o.;
– nakup in prodajo nepremičnin na lokaciji Fužine 9, Kamnik in ali so bila dana vsa
potrebna pooblastila.
6. točka dnevnega reda:
Imenovanje posebnega revizorja
Predlog sklepa delničarjev TP Consulting
in Jure Prebil:
6.1. Za izvedbo posebne revizije iz točke
5., skupščina družbe imenuje družbo Ecum,
d.o.o.
Predlog sklepa delničarjev Zafina:
6.2. Za izvedbo posebne revizije iz točke
5., skupščina družbe imenuje družbo Renoma, družbo za revizijo in svetovanje d.o.o.,
Ljubljana.
7. točka dnevnega reda:
Imenovanje izrednega revizorja zaradi
podcenitve postavk v letnih poročilih za leto
2006 in 2007
Predlog sklepa delničarjev TP Consulting
in Jure Prebil:
Imenuje se izrednega revizorja Ecum revizija d.o.o., ki bo preveril vse računovodske
izkaze v letu 2006 in 2007 in ugotovil, ali
so bile določene postavke v letnih poročilih
podcenjene, predvsem pa naj preveri ali so
bile postavke pri vrednostih nepremičnin bistveno podcenjene od realne oziroma tržne
vrednosti.
Zahteve delničarjev so na vpogled v prostorih uprave Iskra Mehanizmi d.d., Lipnica,
Lipnica 8, vsak delovnik od 9. do 11. ure od
objave do vključno dneva zasedanja skupščine.
Iskra Mehanizmi d.d.
Ob-6937/08
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, uprava družbe Finance Zupanc d.d., Kocenova 2a, 3000
Celje, objavlja popravek datuma in dopolnitev dnevnega reda 15. redne skupščine
delničarjev, ki bo v ponedeljek, 1. 9. 2008,
ob 11. uri in ne v sredo, 3. 9. 2008, ob 9. uri,
kot je bilo pomotoma objavljeno 1. 8. 2008
v Uradnem listu RS, na sedežu družbe v
Celju, Kocenova 2a.
Za sejo skupščine predlagamo naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini delničarjev v
sprejem naslednji sklep:
Ugotovi se udeležba in izvolijo se delovna telesa skupščine po predlogu uprave.
Skupščini prisostvuje notar Srečko Gabrilo iz Žalca.
2. Letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe se seznani z letnih poročilom uprave za leto 2007, mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta družbe
o rezultatih preveritve letnega poročila za
poslovno leto 2007.
3. Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev naslednji sklep:
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3.1. Bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2007 v znesku 500.865 EUR, ostane nerazporejen.
Bilančni dobiček skupine na dan 31. 12.
2007 znaša 8.719.826 EUR.
3.2. Skupščina delničarjev podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
delo v letu 2007.
4. Imenovanje revizorja za pregled poslovanja in računovodskih izkazov za leto
2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev naslednji sklep: skupščina delničarjev
imenuje za revizorja, ki pregleda poslovanje
in računovodske izkaze za leto 2008, revizijsko družbo Abeceda d.o.o. iz Celja.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev naslednji sklep: na podlagi določil
247. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1), družba oblikuje sklad lastnih delnic. Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v 18 mesecih od sprejetja tega sklepa opravlja nakupe lastnih delnic, po cenah, ki niso
nižje od 30% ter ne presegajo 130% knjigovodske vrednosti delnice na dan 31. 12.
2007.
6. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se osnovni kapital v skladu s 358. in 359. členom ZGD-1 poveča iz
sredstev družbe, kot sledi:
Osnovni kapital se poveča s preoblikovanjem splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala v osnovni kapital.
Dokapitalizacija iz sredstev družbe se izvaja po bilanci stanja na dan 31. 12. 2007, ki
je bila revidirana in vsebuje pozitivno mnenje revizorja brez pridržka.
Osnovni kapital družbe, ki znaša
2.670.672,68 EUR, se poveča s preoblikovanjem splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala v znesku 529.327,32 EUR v
osnovni kapital, tako da osnovni kapital po
dokapitalizaciji znaša 3.200.000,00 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede brez nove izdaje kosovnih delnic. Delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi na
dan sprejema tega sklepa, pripadajo novi
zneski v osnovnem kapitalu v sorazmerju
z njihovimi deleži v dosedanjem osnovnem
kapitalu družbe.
Družba ima izdanih 640.000 navadnih
imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna
delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne
kosovne delnice v osnovnem kapitalu se
določa glede na število izdanih kosovnih
delnic.
Uprava družbe bo po vpisu sklepa v sodni register o povečanju zneskov osnovnega
kapitala obvestila vse upravičene delničarje.
Z dnem vpisa v sodni register se šteje, da so
novi deleži polno vplačani.
Zaradi povečanja osnovnega kapitala iz
sredstev družbe se spremeni 5.1. člen statuta družbe tako, da se sedaj glasi:
»Osnovni
kapital
družbe,
znaša
3.200.000,00 (tri milijone dvesto tisoč
00/100) EUR in je razdeljen na 640.000
(šeststo štirideset tisoč) navadnih imenskih
kosovnih delnic brez nominalnega zneska.
Delnice so vplačane v celoti pred vpisom
osnovnega kapitala v sodni register.«
Skupščina delničarjev sprejme čistopis
statuta.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Celju, Koceno-

va 2a, vsak torek in četrtek med 10. in 12.
uro, od dneva objave sklica skupščine do
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo
le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice družbe
vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi
(KDD) 10 dni pred zasedanjem skupščine
in bodo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavili udeležbo
na skupščini.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, mora biti prijavi priloženo tudi pooblastilo. Zastopnik pravne osebe mora prijavi
priložiti izpis iz sodnega registra oziroma
predlog za vpis v sodni register, iz katerega
je razvidna oseba pooblaščena za zastopanje.
Odločanje
Vse sklepe, razen sklepa pod točko 6.
dnevnega reda, sprejme skupščina z večino
oddanih glasov. Sklep pod točko 6. dnevnega reda o povečanju osnovnega kapitala
sprejme skupščina delničarjev s 3/4 glasov
zastopanega kapitala.
Finance Zupanc d.d.
uprava družbe

Nasprotni predlogi
Ob-6861/08
Uprava Naravnega zdravilišča Topolšica
d.d., Topolšica 77, objavlja nasprotni predlog
za 12. redno skupščino delničarjev družbe,
ki je sklicana za dne 20. 8. 2008.
Nasprotni predlog k 4. točki dnevnega
reda, ki ga je predlagalo Zdravilišče Rogaška d.d., Zdraviliški trg 14, 3250 Rogaška
Slatina, se glasi:
Na podlagi 299. in 300. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1), delničar
Zdravilišče Rogaška d.d., Zdraviliški trg 14,
3250 Rogaška Slatina daje predloge na redno sejo skupščine delniške družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d., Topolšica 7,
Topolšica, ki jo je uprava družbe sklicala
za dne 20. 8. 2008, in v zvezi z njimi sporoča, da bo na skupščini ugovarjal predlogom
uprave družbe in bo tudi druge delničarje
pripravil, da bodo glasovali za naslednji nasprotni predlog
kot sledi:
Delničar podaja nasprotni predlog k
4. točki dnevnega reda – Obravnava in
sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega
dobička.
Nasprotni predlog sklepa:
Bilančni dobiček, ki vključuje tudi preneseni dobiček iz preteklega leta v višini
402.380,32 EUR, znaša 657.834,46 EUR.
Za izplačilo dividend se nameni znesek v
višini 26% vrednosti osnovnega kapitala, to
je 636.352,50 EUR. Bruto vrednost dividende na delnico je 10,85 EUR.
Preostali del bilančnega dobička v višini 21.481,96 EUR se razporedi v druge
rezerve.
Družba izplača dividende v roku 15 dni
po prejetju sklepa na skupščini delničarjev
družbe.
Skupščina podeli članom nadzornega
sveta Pšeničnik Stanislavu, Pšeničnik Nataši in Goričan Mateju razrešnico za delo v
letu 2007.
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Skupščina ne podeli razrešnice ostalim
članom nadzornega sveta: Stanetu Žigon,
Alojzu Ješelnik, Cvetki Šporn, Janku Potočnik in Nisvetu Ahmić za delo v letu 2007.
Skupščina ne podeli razrešnice upravi za
delo v letu 2007.
Skupščina izreče nezaupnico upravi.
Obrazložitev:
Delničar družbe ocenjuje, da ni razloga,
da bi se upravi in nadzornemu svetu družbe
izplačala posebna nagrada. Dejstvo namreč
je, da rezultat, ki ga je družba ustvarila v letu
2007, ni prav nič boljši, kot prejšnja leta in da
tako rasti podjetja v letu 2007 ni bilo. Zaradi
navedenega je delničar družbe prepričan,
da upravi in nadzornemu svetu nagrada za
posebno uspešnost ne pripada.
O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina. Delničarji imajo pravico do
deleža v bilančnem dobičku, razen če je
skupščina s sklepom o uporabi bilančnega dobička v skladu z zakonom ali statutom odločila, da se bilančni dobiček uporabi za drugačne namene ali da se bilančni
dobiček ne razdeli delničarjem (preneseni
dobiček). V letu 2007 je bilo ustvarjenega
255.454,14 EUR bilančnega dobička, ki se
prišteje prenesenemu dobičku, kar skupaj
znaša 657.834,46 EUR.
Delničar je mnenja, da bi bilo potrebno
dobiček, ki ga je družba ustvarila, razdeliti
med delničarje v večjem znesku, kot je predlagan, oziroma da ni potrebe, da se dobiček uporabi za druge namene ali prenese v
naslednje leto. Uprava družbe tako predlaga, da se kot dividende razdeli zgolj znesek
98.000 EUR bruto, delničar pa predlaga, da
se za dividende porabi večino ustvarjenega
bilančnega dobička, saj potrebe po kumuliranju dobička v rezervah ni. Dejstvo namreč
je, da je družba kapitalsko povsem ustrezna, zaradi česar je mogoče ustvarjen dobiček ustrezno razdeliti med delničarje. Delničar tako skupščini predlaga, da se bilančni
dobiček porabi za razdelitev delničarjem v
skupnem bruto znesku 636.352,50 EUR, kar
pomeni, da je bruto vrednost dividende na
delnico 10,85 EUR.
Stališče uprave do nasprotnega pred
loga
Uprava naravnega zdravilišča Topolšica,
d.d. nasprotnega predloga ne podpira.
Družba je v letu 2008 pričela z novimi
razvojnimi investicijami, ki bodo zagotovile
ustrezne pogoje za nadaljnjo rast konkurenčnosti zdravilišča. Skupna vrednost investicije v apartmajsko naselje kategorije štirih
zvezdic in wellness center znaša brez DDV
11.305.426,00 EUR. Zato je smiselno skrajno racionalno razpolagati z ustvarjenim dobičkom, tako, da v letih intenzivnega razvoja
namenjamo za izplačilo dividend največ 4%
od vrednosti osnovnega kapitala, kar pomeni po mnenju uprave in nadzornega sveta
ustrezen kompromis med kratkoročnimi dividendnimi donosi in dolgoročnimi razvojnimi
načrti družbe.
Glede predlagane podelitve oziroma nepodelitve razrešnice članom nadzornega

revizorja, ki naj preveri zakonitost, učinkovitost, smotrnost ter rezultate vodenja
in nadzora nad posameznimi posli družbe
v zadnjih petih letih, med drugim zaradi
preveritve naslednjih posameznih poslov
družbe:
– prodaji 800 delnic z oznako TSPG, izdajatelja družbe Tekstil d.d., po prodajni pogodbi št. TSPG/05-2007 z dne 11. 7. 2007,
sklenjeni med družbo Centromerkur d.d.
in družbo Octus d.o.o. za kupnino v višini
120.600,00 EUR,
– nakup 8023 delnic z oznako CTMG, izdajatelja družbe Centromerkur d.d., po prodajni pogodbi št. CTMG/01-2007, sklenjeni
med družbo Tekstil d.d. in Centromerkur d.d.
za kupnino v višini 78.224,25 EUR,
saj sta bili obe pogodbi iz prejšnjih dveh
alinej sklenjeni v nasprotju z določilom točke 7.10. veljavnega Statuta družbe ter nadalje o:
– nakupu lastnih delnic na podlagi 5. točke sklepa 10. redne skupščine družbe Centromerkur d.d. z dne 28. 8. 2006,
– nakupu lastnih delnic na podlagi 3. točke sklepa 11. redne skupščine družbe Centromerkur d.d. z dne 14. 8. 2007,
saj sta bila nakupa realizirana v nasprotju z določilom drugega odstavka točke 6.1.
veljavnega Statuta družbe,
– nakupu lastnih delnic,
– posle v zvezi s prodajo osnovnih sredstev,
– posle v zvezi z nabavo osnovnih sredstev,
– preveritve stroškovnega dela poslovanja,
– upravljanja in porabe denarnih sredstev.
Stroške posebnega revizorja plača družba Centromerkur d.d.«
Centromerkur d.d.
uprava družbe

sveta je sporno to, da delničar predlaga podelitev razrešnice samo sebi, svoji partnerici
in njenemu očetu, medtem, ko za ostale
člane predlaga, da se razrešnica ne podeli,
pa čeprav družba posluje dobro in dosega
zastavljene cilje.
Glede predlagane nezaupnice uprava
ocenjuje, da je to povračilni ukrep, ker ni
sledila njegovim nezakonitim predlogom.
Naravno zdravilišče Topolšica d.d.
uprava
Ob-6865/08
Skladno z 298., 299. in 300. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
uprava družbe Centromerkur d.d. objavlja
nasprotni predlog, predlog spremembe in
predloge razširitve dnevnega reda skupščine delničarja CTMG d.o.o. za 12. sejo
skupščine, ki je sklicana za sredo, 27. 8.
2008, ob 10.30, na Lepodvorski 25 v Ljub
ljani:
1. Nasprotni predlog k 1. točki dnevnega
reda (otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles).
Predlog sklepa: »Za predsednika skupščine se imenuje Primoža Verčiča iz Ljubljane. Za preštevalca glasov se izvolita Franc
Jerše in Evelina Klemenčič. Skupščini bo
prisostvovala notarka Nada Kumar iz Ljub
ljane.«
2. Predlog spremembe in razširitev
2. točke dnevnega reda:
2.a »Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta družbe Centromerkur
d.d. Ljubljana z dne 11. 6. 2008 o rezultatih
preveritve letnega poročila za leto 2007 in
predloga o uporabi bilančnega dobička v
višini 3.467,00 EUR, ki ostane nerazporejen.«
2.b »Upravi družbe se ne podeli razrešnica.«
2.c »Nadzornemu svetu družbe se ne
podeli razrešnica.«
3. Razširitev dnevnega reda:
»3. izrek nezaupnice dnevnega reda«.
»Skupščina skladno na podlagi nepodeljene razrešnice upravi družbe v posledici
uporabe določil 294. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) izreka upravi
družbe nezaupnico za nadaljnje vodenje
družbe.
Nadzornemu svetu se v smislu strokovne razlage pojmovanja določil 294. člena
ZGD-1 nalaga, da preveri, ali so podani
utemeljeni razlogi za odpoklic uprave družbe in če sp se mu nalaga, da skladno z
drugim odstavkom 268. člena ZGD-1 takoj
ukrepa skladno z navedenimi določili zakona in s svojimi pristojnostmi, odpokliče
upravo iz krivdnih razlogov ter o izvedenih ukrepih pisno obvesti predlagatelja te
točke.«
»4. Imenovanje posebnega revizorja«.
»Skupščina skladno s prvim odstavkom
318. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) imenuje revizijsko družbo
Revizijski center, d.o.o., Ulica Gradnikove
brigade 4, 1000 Ljubljana, kot posebnega
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Ob-6948/08
Na podlagi Statuta delniške družbe Integral AP Tržič, d.d. podaja delničar Gril Drago
nasprotni predlog za objavljeno 14. skupščino delniške družbe Integral AP Tržič, d.d.,
ki bo v sredo, 27. 8. 2008, ob 13. uri, na
sedežu družbe Mlaka 4, Tržič.
Nasprotni predlog se glasi:
Na podlagi statuta delniške družbe Integral AP Tržič d.d., dajem nasprotni predlog
k 5. točki dnevnega reda in sicer:
Za člane nadzornega sveta družbe Integral AP Tržič d.d., se za štiriletno mandatno
obdobje imenujejo sledeči:
1. Ivanka Zupančič Gaber,
2. Marko Gril,
3. Majda Maček Jančič.
Štiriletni mandat izvoljenih članov nadzornega sveta začne teči z dnem imenovanja na skupščini.
Obrazložitev: z danim predlogom se zagotovi nadzor večjemu delu v družbi zastopanega lastniškega kapitala.
Integral AP Tržič, d.d.
uprava
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Zavarovanja terjatev
SV 535/2008
Ob-6885/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Doklerja iz
Brežic, zastopanega po začasnem namestniku notarju Borisu Pavlinu iz Krškega,
CKŽ št. 9, opr. št. SV-535/2008 z dne 31. 7.
2008, je bila nepremičnina z identifikacijsko
št. dela stavbe 1300-2-26, in sicer dvosobno stanovanje v skupni izmeri 53,12 m2, ki
se kot posamezni del nahaja v stanovanjski
stavbi v Beržicah, Gubčeva ulica 8, z identifikacijsko št. stavbe 2. ES, stoječi na parc.
št. 1233/5 k.o. Brežice, last zastaviteljice
Zupan Tanje, EMŠO 0811978505382, stan.
Cesta prvih borcev 19, Brestanica, v deležu
do 1/1, na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe notarja Andreja Doklerja iz
Brežic, SV 507/08 z dne 16. 7. 2008, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-bank
d.d., sedež Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matično št. 1319175, za zavarovanje
denarnih terjatev, in sicer:
a) dolžnice Zupan Tanje v višini 25.141,00
CHF, glavnice s spremenljivo pogodbeno
obrestno mero v višini 6-mesečnega CHF,
Libor + 1,55% letno, ki tečejo od dneva črpanja kredita in ki se pod pogoji določenimi
v členu 17 kreditne pogodbe, lahko zvišajo
za 2 odstotni točki, ev. zakonitimi zamudnimi obrestmi ter ostalimi stroški in pripadki,
z dobo vračanja 60-mesečnih anuitetah, pri
čemer prva zapade v plačilo 31. 8. 2008,
zadnja pa dne 31. 7. 2013 oziroma terjatev
zapade takoj po odpoklicu upnice v primerih
in na način, določen v 16. členu pogodbe
oziroma s pogoji vračila kot izhaja iz kredit
ne pogodbe št. 126058 z dne 24. 7. 2008 in
tega sporazuma,
b) dolžnice Zupan Danice v višini
25.141,00 CHF, glavnice s spremenljivo pogodbeno obrestno mero v višini 6-mesečnega CHF Libor + 1,55% letno, ki tečejo od
dneva črpanja kredita in ki se pod pogoji,
določenimi v členu 17 kreditne pogodbe,
lahko zvišajo za 2 odstotni točki, ev. zakonitimi zamudnimi obrestmi ter ostalimi stroški
in pripadki, z dobo vračanja 60-mesečnih
anuitetah, pri čemer prva zapade v plačilo 31. 8. 2008, zadnja pa dne 31. 7. 2013
oziroma terjatev zapade takoj po odpoklicu
upnice v primerih in na način, določen v
16. členu pogodbe oziroma s pogoji vračila
kot izhaja iz kreditne pogodbe št. 126065 z
dne 24. 7. 2008 in tega sporazuma.
SV 744/08
Ob-6886/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 744/08 z dne 18. 7. 2008,
je nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje
s pripadajočo kletno shrambo v skupni izmeri 67,50 m2, v II. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Predilniška ulica 3,
stoječe na parc. št. 359, k.o. Melje, katere
lastnici sta Svetlana Sefič do 3/4 in Adrijana
Sefič do 1/4, obe stan. Predilniška ulica 3,
2000 Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 7. 2007 in darilne pogodbe z
dne 14. 7. 2008, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz eGen, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, en.
id. št. 1870777, za zavarovanje denarne

terjatve do dolžnice Svetlane Sefič, stan.
Predilniška ulica 3, 2000 Maribor, v višini
15.000,00 EUR, s pripadki.
SV 584/2008
Ob-6887/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ksenije Košar
Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 584/2008
z dne 23. 7. 2008, je enosobno stanovanje
št. 20, v III. nadstropju, v izmeri 40,23 m2,
na naslovu Betnavska cesta 018, 2000
Maribor, ki stoji na parc. št. 1178/1, k.o.
Tabor, katerega lastnica je Erika Roškar,
EMŠO 1803945505175, stanujoča Betnavska cesta 018 Maribor, do celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja številka 2920/1-06/93 z dne
19. 10. 1993, sklenjene med Slovenskimi
železnicami Ljubljana p.o. kot prodajalcem
in Kočevar Antonom kot kupcem ter na
podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju opr. št. D 1657/93-3 z dne 25. 1. 1994,
zastavljeno v korist Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 058, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 84.000,00 EUR
s pripadki.
SV 1800/08
Ob-6888/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-1800/08, DK 219/08 z
dne 29. 7. 2008, je bila nepremičnina – poslovni lokal št. 13, v skupni izmeri 60,14 m2,
ki se nahaja v objektu M-11 v stanovanjski
soseski MM5/2 Fužine, na naslovu Zaloška
cesta 163, Ljubljana, ki se nahaja na parc.
št. 370/16 in parc. št. 371/11 k.o. Slape, last
zastaviteljice Jerman Veronike, stanujoče
Rusjanov trg 1, Ljubljana, na podlagi kupne
pogodbe št. 108/95-DJ-M11 z dne 20. 12.
1995, sklenjene med Veroniko Jerman (prej
Šubelj), kot kupcem ter Gradis, gradbeno
podjetje Ljubljana p.o., Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenlandesbank Kärtner-Rechnenzentrum
und Revisonverband registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Reiffeisenplatz 1, Celovec, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 300.000,00 EUR s
pripadki, napram dolžnici Kemična čistilnica
in pralnica Veronika – Veronika Jerman s.p.,
Zaloška cesta 163, Ljubljana.
SV 590/08
Ob-6889/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 590/08 z dne 29. 7. 2008,
je bila nepremičnina – stanovanje – garsonjera v skupni izmeri 26,25 m2, ki se nahaja
v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe, na
naslovu Na Klisu 06b, 1360 Vrhnika, stoječi
na parc. št. 2007/1, vpisani v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča na Vrhniki, v vl. št. 3051,
k.o. Vrhnika, ki je last zastavitelja Kotnik Mitje, EMŠO št. 0903971500646, stan. Skoke,
Ulica Trškovih 19, 2204 Miklavž na Dravskem polju, zastavljena v korist kreditodajalke Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče
15, Ljubljana, MŠ 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 54.000,00
EUR, s pripadki.

SV 555/08
Ob-6890/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 555/08 z dne 30. 7. 2008,
je bilo dvosobno stanovanje št. 10, z ident.
št. 2172-1-10 v 3,1 etaži večstanovanjske
stavbe na naslovu, Hrušica 70, ki stoji na
parc. št. 283/9, k.o. Hrušica, v skupni izmeri
47,66 m2, last zastavitelja Daniela Majerja,
na podlagi prodajne pogodbe z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 4. 7. 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 69.221,40 CHF,
s pripadki.
SV 509/2008
Ob-6891/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Edvarda Sivca iz
Tolmina, Brunov drevored 13, Tolmin, opr.
št. SV-509/2008 z dne 21. 7. 2008, je enosobno stanovanje št. 2 v izmeri 33,06 m2, s
pripadajočo kletjo, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Volče
69, 5220 Tolmin, stoječe na parc. št. 97/1,
99, 104/1, 104/2, k.o. Volče, ki še ni vpisano
v zemljiški knjigi kot etažna lastnina, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 41.325,00 EUR s
pripadki.
SV 782/08
Ob-6892/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opr. št. SV 782/08 z dne 22. 7.
2008, so bile nepremičnine – poslovni
prostori številka 1, 2 in 3, v skupni izmeri 219,31 m2, poslovni prostor številka 4
v izmeri 70,49 m2 in poslovni prostor številka 17 v izmeri 96,94 m2, ki se nahajajo
v prvem nadstropju objekta B, v stavbi v
Mariboru, Ulica heroja Šaranoviča 27-29,
zgrajeni na parc. št. 422/10, številka 422/21
in številka 422/20, katastrska občina Melje;
last dolžnika – zastavitelja Viktori, ekonomske in poslovne storitve d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor, matična
številka 2297345000, do celote, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 24. 6. 2008 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 22. 7. 2008,
zastavljene v korist upnice Nove Kreditne
banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4,
2000 Maribor, matična številka 5860580000,
za zavarovanje denarnih terjatev prej navedene upnice do dolžnika – zastavitelja
Viktori d.o.o., v višini do najvišjega zneska
200.000,00 EUR, od katerih zadnja terjatev
zapade v plačilo 31. 12. 2020 oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.
SV 668/08
Ob-6893/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 668/08, DK 27/08 z
dne 21. 7. 2008, je bilo stanovanje št. 10,
v II. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Maklenovac 3, Lukovica pri Domžalah, v skupni izmeri 31,28 m2, s pripadajočim
kletnim prostorom, z ident. št. 1933-149-11,
ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, sto-
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ječi na parc. št. 11/2 k.o. Lukovica ter je
last zastaviteljice Koščak Nataše do celote,
zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-bank
d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana,
matična številka 1319175, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 113.990,50 CHF,
s pp.

Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, matična številka 5103061000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 16.500,00 CHF, s
pripadki.

SV 480/08
Ob-6894/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus
iz Trbovelj, opr. št. SV 480/08, DK 13/07 z
dne 30. 7. 2008, je bila nepremičnina, stanovanje št. 3 v skupni izmeri 36,50 m2 ter
prizidek v izmeri 18,09 m2, oboje pa se nahaja v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Vreskovo 46, Trbovlje, stoječe na parc.
št. 326/13 k.o. Trbovlje, kateri je določena
ident. št. 1274 kot stavba in ident. št. 1.E
kot posamezen del stavbe, last zastaviteljev
Šikovec Gorazda, EMŠO 1705977500114,
stan. Ulica Sallaumines 3b, Trbovlje in Ljubič Mateje, EMŠO 1209977505194, stan.
Trg svobode 3, Trbovlje, vsakega do 1/2,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 6.
2007, sklenjene med družbo CIC d.o.o., kot
prodajalcem in Šikovec Gorazdom ter Ljubič
Matejo, obema kot kupcema, zastavljena v
korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična številka
2211254, za zavarovanje denarne terjatve
upnice napram dolžniku Šikovec Gorazdu,
v višini 110.000,00 EUR, z vsemi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 485/08
Ob-6895/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz
Trbovelj, opr. št. SV 485/08, DK 4/08 z dne
31. 7. 2008, je bila nepremičnina, stanovanje št. 10, s pripadajočo kletjo, vse v skupni
izmeri 63,02 m2, ki se nahaja v 2. nadsropju
stanovanjske hiše na naslovu Novi dom 48,
Trbovlje, z ident. št. 3388, kot stavba, ki
stoji na parc. št. 1357.S, last zastaviteljice
Biserke Cestnik, EMŠO 0708955505487,
stan. Novi dom 48, Trbovlje, do celote, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 8. 5. 2006,
sklenjene med Kreže Aleksandro, kot prodajalko in Cestnik Biserko, kot kupovalko,
zastavljena v korist upnice UniCredit Banka
Slovenije d.d., Ljubljana, Šmartinska 140,
Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve upnice napram
dolžnici Cestnik Biserki, v višini 22.700,00
CHF, z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem
vračila terjatve.
SV 623/08
Ob-6896/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 623/08 z dne 18. 7.
2008, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje v izmeri 73,06 m2, v pritličju stanovanjske hiše na Prevaljah, Trg 8, ki stoji na
parc. št. 237/34, pripisani pri vl. št. 1272
k.o. Farna vas, last Adolfine Sekavčnik, do
celote, za katerega pa še ni bila ustanovljena etažna lastnina, katerega je pridobila v
last na podlagi prodajne pogodbe z dne
5. 12. 2005, sklenjene s prodajalko Vesno
Handanovič, Stari trg 7, Slovenj Gradec,
zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 52.500,00 EUR, z obrestmi po obrestni
meri Euribor + 1,70 odstotnih točk letno,
pri čemer Euribor določen na dan sklenitve pogodbe znaša 4,791% letno, tako da

obrestna mera na dan sklenitve pogodbe
znaša 6,491% letno in se spreminja, kot
je določeno v splošnih pogojih, efektivna
obrestna mera znaša na dan odobritve kredita, to je dne 17. 7. 2008, znaša 6,76% in
je izračunana po pogojih, veljavnih na dan
odobritve kredita, ki so natančneje opisani
v splošnih pogojih, z dobo odplačila v 211.
mesečnih anuitetah, pri čemer prva anuiteta zapade v plačilo 31. 8. 2008, zadnja anuiteta zapade v plačilo 28. 2. 2026, v primeru
zamude z zamudnimi obrestmi po obrestni
meri, določeni v 5. členu splošnih pogojev
kreditne pogodbe, z možnostjo odpoklica
terjatve, kot je navedeno v 9. členu splošnih pogojev ter morebitnimi stroški, ki bi jih
upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter z morebitnimi zamudnimi obrestmi,
vse v korist zastavne upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana, matična
številka 5026024, vse do dokončnega poplačila terjatve.
SV 664/08
Ob-6897/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 664/08 z dne 30. 7.
2008, je bilo stanovanje št. 1 v pritličju, v
skupni velikosti 89,91 m2, v stanovanjski
stavbi na naslovu Center 18, 2393 Črna na
Koroškem, stoječi na parc. št. 357/3, vložna
št. 63, k.o. Črna na Koroškem, last zastavitelja Roka Šušla, roj. 4. 5. 1982, stan. Rudarjevo 8, 2393 Črna na Koroškem, na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 6. 2008,
zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 38.100,00 EUR, z obrestmi po obrestni
meri Euribor + 1,60 odstotnih točk letno,
pri čemer Euribor določen na dan sklenitve pogodbe znaša 4,791% letno, tako da
obrestna mera na dan sklenitve pogodbe
znaša 6,391% letno in se spreminja, kot je
določeno v splošnih pogojih, efektivna obrestna mera znaša na dan 24. 7. 2008 6,64%,
z dobo odplačila v 180. mesečnih anuitetah, prvič 31. 8. 2008, zadnjič 31. 7. 2023, v
primeru zamude z zamudnimi obrestmi po
obrestni meri, določeni v 5. členu splošnih
pogojev kreditne pogodbe, z možnostjo odpoklica terjatve, kot je navedeno v 9. členu
splošnih pogojev ter morebitnimi stroški, ki
bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve ter z morebitnimi zamudnimi obrestmi, vse v korist zastavne upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana, matična številka 5026024, vse do dokončnega
poplačila terjatve.
SV 536/08
Ob-6898/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Zag-Győfi
iz Lendave, opr. št. SV 536/08 z dne 28. 7.
2008, je bilo dvosobno stanovanje številka
5, v nadstropju stanovanjskega objekta na
naslovu Cvetna ulica 1, 9224 Turnišče, v
skupni izmeri 60,90 m2, ki stoji na parceli številka 2432/31, katastrska občina Turnišče,
identifikacijska številka stavbe 293.ES, last
Berden Vladimira, EMŠO 0204964500570,
Rački vrh številka 4, 9252 Radenci (prej
Cvetna ulica 1, Turnišče) in Gomboc (prej
Berden) Kristine, EMŠO 1912964505112,
Cvetna ulica 1, 9224 Turnišče, vsakega do
1/2, ki sta ga pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 20. 1. 1993, sklenjene med prodajalko
Planiko Kranj ter Gomboc (prej Berden) Kristino in Berden Vladimirom kot kupcema,
zastavljeno v korist Gorenjske banke d.d.,
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SV 252/08
Ob-6899/08
Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. 252/08 z dne 24. 7.
2008, zastavitelj Željko Perović, EMŠO
2302962360029, stanujoč Vodopivčeva ulica 18a, 6000 Koper, izrecno in nepogojno
dovoljuje pri stanovanju št. 3, v skupni izmeri 62,23 m2, ki se nahaja v stanovanjski
hiši na naslovu Podgrad 3e, 6244 Podgrad,
številka stavbe 349, šifra katastrske občine
2579, zgrajeni na parceli št. 1425/3, vpisani
v z.k. vl. št. 720, k.o. Podgrad, ki pa v zemljiški knjigi kot etažna lastnina še ni vpisano,
ustanovitev hipoteke in zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v znesku glavnice – čista vrednost kredita 32.000,00 EUR, s pogodbeno obrestno
mero Euribor + 1,30 odstotnih točk letno,
na dan sklenitve pogodbe v višini 6,091%
letno, ki se spreminja, v skladu z določili kreditne pogodbe in splošnih pogojev; z
efektivno obrestno mero v višini 6,55%, na
dan odobritve kredita 23. 7. 2008, s končnim
datumom zapadlosti terjatve vračila kredita
31. 7. 2012, z vsemi pripadki, zamudnimi
obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo
obveznosti do dolžnika, vse podrobneje določeno v kreditni pogodbi in splošnih pogojev ter sporazumu o zavarovanju denarne
terjatve, vse zapisano v notarskem zapisu
notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, dne 24. 7. 2008, opr. št. SV 252/08,
v korist upnice Abanke Vipa d.d., 1000 Ljubljana, Slovenska cesta 58, matična številka
5026024000.
SV 1949/2008
Ob-6900/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-1949/2008 z dne
24. 7. 2008, je bilo stanovanje št. 1 v skup
ni izmeri 36,65 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe v Ljubljani, Kunaverjeva 1,
stoječe na parc. št. 951/2, k.o. Dravlje, v
lasti Milana Jošića, stanujočega Šerkova
ulica 13, Ljubljana, EMŠO 160698180850
in Biljane Suvajac, stanujoče Šerkova ulica 13, Ljubljana, EMŠO 0304973506306,
vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 7. 2008, sklenjene z Bedjanič Borutom, stan. Poljanski nasip 28,
Ljubljana, EMŠO 0812946500482, zastav
ljeno v korist upnice BKS Bank AG, St.
Veiter Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija,
enolična identifikacijska številka 1901095,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
80.500,00 EUR s pripadki.
SV 1345/2008
Ob-6901/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opravilna številka SV 1345/2008
z dne 23. 7. 2008, je stanovanje v mansardi (identifikacijska številka dela stavbe
6), v izmeri 78,35 m², v stanovanjski stavbi
v Mariboru, Koroška cesta 30, na parceli
številka 2017, k.o. Koroška vrata, last zastavitelja Poglavc Mitje, stanujočega Straža,
Novomeška cesta 47, na temelju prodajne
pogodbe z dne 12. 11. 2003, zastavljeno v
korist upnice Probanke d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v višini 15.000,00 EUR s
pripadki.
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SV 1346/2008
Ob-6902/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opravilna številka SV 1346/2008
z dne 23. 7. 2008, je stanovanje v mansardi (identifikacijska številka dela stavbe
6), v izmeri 78,35 m², v stanovanjski stavbi
v Mariboru, Koroška cesta 30, na parceli
številka 2017 k.o. Koroška vrata, last zastavitelja Poglavc Mitje, stanujočega Straža,
Novomeška cesta 47, na temelju prodajne
pogodbe z dne 12. 11. 2003, zastavljeno v
korist upnice Probanke d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR s
pripadki.
SV 531/08
Ob-6903/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-531/08 z dne 22. 7. 2008,
je bilo stanovanje št. 12 v 4. nadstropju, v
izmeri 84,16 m2, v stanovanjski hiši Stantetova ulica 05, 3320 Velenje, stoječi na
parceli št. 2427/5, k.o. Velenje, last Ibrahimović Ahma in Ibrahimović Suade, stan.
Stantetova ulica 05, 3320 Velenje, za vsakega do ene polovice, zastavljeno v korist
UniCredit Banka Slovenija d.d. Ljubljana,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 41.500,00 CHF s pripadki.
SV 425/08
Ob-6904/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr.
št. SV 425/08 z dne 26. 6. 2008, je bilo trisobno stanovanje št. 10, v drugi etaži stanovanjske hiše v Idriji, Pot sv. Antona 1,
solast Petra Tončiča in Tjaše Petkovšek
Tončič, Beblerjeva ulica 2, Idrija, kupljeno
z notarskim zapisom prodajne pogodbe notarja Andreja Rozmana iz Idrije, opr. št. SV
363/08 z dne 2. 6. 2008, zastavljeno v korist
upnice – banke Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična številka 5092221,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
79.000,00 EUR s pripadki.
SV 456/08
Ob-6905/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr.
št. SV 456/08 z dne 7. 7. 2008, je bilo dvosobno stanovanje št. 1, identifikacijska
št. 2357-1714-1, s pripadajočo kletjo in drvarnico, identifikacijska številka 2357-662-1,
v pritličju stanovanjske stavbe v Idriji, Partizanska ulica 11, last Urške Bogataj, Za
gradom 4, Idrija, kupljeno s prodajno pogodbo, overjeno v notarski pisarni dne 4. 6.
2008, pod opr. št. OV 700/08, zastavljeno
v korist upnice – banke Abanke Vipa d.d.,
Slovenska c. 58, Ljubljana, matična številka
5026024, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 19.300,00 EUR in 7.000,00 EUR s
pripadki.
SV 1225/2008
Ob-6906/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1225/2008 z
dne 23. 7. 2008, je bila nepremičnina, ident.
št. dela stavbe 00143/003, stanovanje številka 3, v pritličju večstanovanjske stavbe
v Mariboru, Stantetova ulica 26, 2000 Maribor, stanovanjske rabe 71,67 m2, stoječe na parceli številka 1009/1, katastrska
občina Spodnje Radvanje in parcela šte-
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vilka 1009/20 – dvorišče, v izmeri 48 m2,
katastrska občina Spodnje Radvanje, ki je
last zastaviteljev Rižnar Davorina, EMŠO
1405976500222, stanujočega Središče ob
Dravi, Obrež 137 in Sare Ivanuša Rižnar,
EMŠO 0107977505339, stanujoče Središče
ob Dravi, Slovenska cesta 050, za vsakega
do 1/2 , na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 17. 7. 2008, s prodajalcem Nikolaš Jasminom, zastavljena v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 002, Ljubljana, matična
št. 5860571000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 88.000,00 EUR s pripadki.
SV 929/08
Ob-6907/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 929/08 z dne 23. 7. 2008,
je dvosobno stanovanje v izmeri 59,70 m2,
v prvem nadstropju stanovanjske stavbe z
naslovom Pristavška cesta 14, 4290 Tržič,
s številko stavbe 184, stoječe na nepremičnini parc. št. 515/1, k.o. Križe, last zastaviteljice Rasime Hadžić, Pristavška cesta 14,
4290 Tržič, na temelju prodajne pogodbe
št. 4780-5/2007-35/2, sklenjene dne 18. 7.
2008, s prodajalko Občino Tržič, Trg svobode 18, Tržič, zastavljeno v korist upnice
Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15,
Ljubljana, matična številka 2211254000, za
zavarovanje njene denarne terjatve v višini
32.000,00 EUR, z letno obrestno mero v
višini 3 mesečnega Euriborja in pribitka v višini 2,9% ter z zapadlostjo glavnice terjatve
dne 1. 8. 2028.
SV 935/08
Ob-6908/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr.
št. SV 935/08 z dne 25. 7. 2008, je pritlično stanovanje št. 18, v izmeri 79,00 m2, ki
se nahaja v stanovanjski stavbi št. 197, na
naslovu Župančičeva ulica 6, Kranj, ki stoji
na parc. št. 157/1, k.o. Huje, last zastaviteljice Dijane Rooss, Župančičeva ulica 6,
Kranj, na podlagi darilne pogodbe z dne
22. 1. 2007, sklenjene z darovalcem Rooss
Vladimirjem, Župančičeva ulica 6, Kranj, zastavljeno v korist UniCredit Banka Slovenija
d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje denarne
terjatve višini 125.000,00 CHF, z obrestno
mero, ki je seštevek veljavnega 12 mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,80%
letno, z rokom vračila v 270 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja anuiteta zapade dne
31. 1. 2031.
SV 503/08
Ob-6909/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,
opr. št. SV 503/08 z dne 18. 7. 2008, je
nepremičnina z ident. št. 2121-416-34, ki
v naravi predstavlja stanovanje št. 34, v
6. nadstropju, skupaj s pripadajočo kletjo,
v skupni izmeri 82,59 m2, večstanovanjske
stavbe na naslovu Ulica Juleta Gabrovška 19, Kranj, stoječe na parc. št. 263/6,
parc. št. 263/7 in parc. št. 333/5, k.o. Klanec,
v lasti Mirka Ninića, Cesta Jaka Platiše 3,
Kranj, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 16. 7. 2008, sklenjene s prodajalcem
Jankom Unterwegrom, Ulica Juleta Gabrovška 19, Kranj, zastavljena v korist UniCredit
Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000,
Ljubljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve višini 154.450,00
CHF, z obrestno mero 12 mesečni Libor in

obrestno maržo 1,80% letno, z efektivno
obrestno mero 5,28% letno, po pogojih veljavnih na dan 11. 7. 2008 in ob predpostavki
enkratnega črpanja kredita, z rokom vračila
v 300 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja
anuiteta in kredit v celoti zapade 31. 7. 2033,
z možnostjo predčasne zapadlosti oziroma
enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice v primerih, določenih v
19. točke pogodbe o dolgoročnem deviznem
kreditu v CHF št. KR01 272974020, z vsemi
pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 510/08
Ob-6910/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz
Kranja, opr. št. SV 510/08 z dne 25. 7. 2008,
je bilo stanovanje št. 23 v pritličju, s pripadajočo shrambo v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe Koroška cesta 53, Kranj, stoječe na parc. št. 336/5, k.o. Kranj, Okrajnega
sodišča v Kranju, v skupni izmeri 27,02 m2,
last Sebihe Jakupović, Koroška cesta 53,
4000 Kranj, na podlagi prodajne pogodbe
opr. št. SV 490/08 z dne 11. 7. 2008, zastav
ljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična številka
2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR, z letno pogodbeno obrestno mero 3-mesečnega Euriborja in
pribitka v višini 2,5%, z odplačilom kredita v
240 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade 1. 8. 2028, z odpoklicem
zavarovane terjatve ter z ostalimi pp.
SV 530/08
Ob-6911/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 530/08 z dne 30. 7.
2008, je bilo enosobno stanovanje št. 18 v
II. nadstropju, v izmeri 36,10 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Ulica Janeza Puharja 3, Kranj, stoječi na parc. št. 183/1, k.o.
Huje, z ident. št. dela stavbe 2122-244-18, v
lasti Sabine Bajt, Žerjavka 3, Kranj, na podlagi prodajne pogodbe, opr. št. SV 483/08
z dne 9. 7. 2008, zastavljeno v korist upnice Banke Volksbank d.d., Dunajska 128a,
Ljubljana, MŠ 5496527000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 105.000,00 CHF, s
pogodbeno obrestno mero 12-mesečni Libor CHF + 1,45% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete in kredita 31. 7. 2024, z odpoklicem terjatve ter z ostalimi pp.
SV 711/08
Ob-6912/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa iz Ljub
ljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. 711/08 z
dne 29. 7. 2008, je bilo stanovanje št. 13 v
II. nadstropju, v skupni izmeri 45,99 m2, ki
se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu
Frankopanska 24 v Ljubljani, ki stoji na parc.
št. 1238, k.o. Spodnja Šiška, last zastaviteljice Andreje Mrak, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 25. 7. 2008, sklenjene z Urošem Crnkovičem kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična
št. 2211254000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 172.500,00 CHF s pripadki.
SV 791/08
Ob-6938/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 791/08 z dne 31. 7. 2008,
je bilo stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski hiši na Ptuju, na naslovu Gregorči-

80 / 8. 8. 2008 /

2847

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

čev drevored 6, stoječi na parc. št. 548/5,
pripisani pri vl. št. 585, k.o. Ptuj; identifikacijska št. stavbe 400/35, stanovanje leži v
III. nadstropju in je označeno s št. 11, last
kreditojemalca, hkrati zastavitelja Cafuta Vinka, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
16. 7. 2008, sklenjene s prodajalko Podbregar Saro, zastavljeno v korist upnice Nove
KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična
številka 5860580, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 45.000,00 EUR s pripadki.

Maribora, opr. št. SV 781/08 z dne 5. 8.
2008, so nepremičnine lokal št. 5 in lokal
št. 7 v pritličju, v skupni izmeri 103,46 m2,
s pripadajočima shrambama v kleti št. 5 in
7 v skupni izmeri 51,80 m2, s teraso v izmeri 16,28 m2, s parkirnimi prostori št. 23,
24 in 25, v izmeri 37,50 m2 in s parkirnim
prostorom št. 22 v izmeri 12,50 m2, vse
v poslovnostanovanjskem objektu v Slovenski Bistrici, Čopova ulica, ki stoji na
parc. št. 1306/30, k.o. Slovenska Bistrica,
ki so do celote last Irene Skledar, stan.
Ulica Bračičeve brigade 6b, 2310 Slovenska Bistrica, na podlagi prodajne pogodbe
št. 24/2007 z dne 10. 7. 2007 in prodajne
pogodbe št. 45/2008 z dne 21. 3. 2008,
zastavljene v korist upnice Raiffeisenbank
Mureck eGen, Hauptplatz 8, Mureck, Republika Avstrija, en. id. št. 1870572, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnice
Irene Skledar, stan. Ulica Bračičeve brigade 6b, 2310 Slovenska Bistrica, v višini
210.000,00 EUR s pripadki.

SV 1401/2008
Ob-6939/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opravilna številka SV 1401/2008 z
dne 1. 8. 2008, je stanovanje št. 3 v izmeri
66,76 m², v hiši Kolodvorska 38 v Rušah, ki
stoji na parc. št. 783, k.o. Ruše, last Pavličič
Vide in Martina, vsakega do 1/2 od celote, oba stanujoča na naslovu Kolodvorska
38, Ruše, na temelju kupoprodajne pogodbe
št. 478 25/2008 109 z dne 22. 7. 2008, s prilogo, sklenjene med Javnim skladom Občine

Ruše za gospodarjenje z nepremičninami in
Pavličič Vido ter Martinom, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 34.000,00 EUR s pripadki.
SV 389/08
Ob-6945/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-389/08 z dne 28. 7. 2008,
je bilo stanovanje št. 4 v izmeri 62,12 m2,
v zgradbi na Pretnerjevi 6, v Postojni (prej
naslov Ulica Prekomorskih brigad 3), na
parceli št. 423/20, k.o. Postojna, last zastaviteljice po imenu Nataše Dakić, stanujoče
Jenkova 16, Postojna, zastavljeno v korist
upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14,
Koper, matična št. 5092221, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 35.000,00 EUR, z
dogovorjeno obrestno mero 6,50% letno in z
datumom zapadlosti terjatve 31. 8. 2023.
SV 781/08
Ob-6947/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
Ppn 99/2008
Os-6840/08
To sodišče je s sklepom z dne 2. 7. 2008
pod opr. št. Ppn 99/2008 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Media
Svet trgovina d.o.o., Šmartinska cesta
152, Ljubljana, matična številka 2239302.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sod
nimi 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).
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
(2. 7. 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.
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 mag. Suzana Gale, odvetnica iz
Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– M.A.&L. d.o.o., V Murglah 67a, Ljubljana,
– Mirjana Kranjac za Avtera d.o.o., Šmartiska cesta 106, Ljubljana,
– RG d.o.o., V Murglah 67a, Ljubljana,
– Aliansa d.o.o., Gotovlje 31, Žalec,
– Gričnik Bojana, predstavnica delavcev.
Oklica je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 2. 7. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 2008
St 154/2007
Os-6841/08
To sodišče je s sklepom St 154/2007 dne
14. 7. 2008 ustavilo stečajni postopek nad
dolžnikom Famms, Trgovinsko, storitveno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Arkova 10,
Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2008

Ppn 190/2007
Os-6842/08
To sodišče je s sklepom z dne 24. 6.
2008 pod opr. št. Ppn 190/2007 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
EES d.o.o., Leskoškova 12, Ljubljana in
njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik upnikom izplačal njihove terjatve, in sicer:
– terjatve razreda A: terjatve iz poslovanja in financiranja v višini 40% ugotovljenih
terjatev na dan 30. 9. 2007, brezobrestno,
– terjatve razreda B: terjatve iz naslova
finančnih in drugih obveznosti do družbenika se ne poplačajo,
– terjatve razreda C iz naslova obveznosti do države iz naslova davkov se poplačajo
v višini 40% v roku 2 let, brezobrestno,
– terjatve razreda D iz naslova zamudnih
obresti do države, obračunanih za neporavnane davčne obveznosti, se odpišejo,
– terjatve razreda E iz naslova plačanih
predujmov in obveznosti po leasing pogodbi – obojestransko odplačne pogodbe, se
poplačajo v višini 100% v skladu s pogoji v
pogodbi in se položaj teh upnikov ne spremeni,
– terjatve razreda F iz naslova zavarovanih terjatev, se poplačajo 100% v skladu
s pogodbami,
– terjatve razreda G razred upnikov, ki
se v skladu s 5. točko 43. člena ZPPSI
po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi
spremenijo v stvarni vložek.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 11. 2. 2008 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov navedene v 4.
koloni (ugotovljene terjatve) priloge št. 1 k
sklepu, ki je sestavni del sklepa, zato jih je
dolžnik dolžan plačati v višini in v rokih iz 2.
točke sklepa.
Zaradi konverzije terjatve upnika Aleša
Celarja se osnovni kapital EES d.o.o., Ljub
ljana, poveča iz 8.897,00 EUR za 98.000,00
EUR tako, da je osnovni kapital po potrjeni prisilni poravnavi 106.897,00 EUR, edini
družbenik družbe pa ostane Aleš Celar.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
23. 6. 2008. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 19. 7.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 2008
PPN 117/2008
Os-6843/08
To sodišče je s sklepom z dne 25. 7.
2008 pod opr. št. PPN 117/2008 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Altas nepremičnine in inženiring d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška c. 135, matična številka: 5873819000, šifra dejavnosti: 46.190,
davčna številka: SI62161300.
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 vi-

šino 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 (25. 7. 2008).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka.
Upnik, 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 Simona Goriup, odvetnica iz
Ljubljane.
V upniški odbor s imenovani naslednji
upniki:
– Lesnina finance d.o.o., Ljubljana, Tržaška c. 135,
– Lesnina trgovina d.o.o., Ljubljana, Tržaška c. 135,
– Lesnina inženiring d.d., Ljubljana,
Parmova 53,
– Andrej Jamšek, Glinškova ploščad
11, Ljubljana,
– Jože Smrke, kot delavski zastopnik.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 25. 7. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 7. 2008
St 6/2007
Os-6844/08
To sodišče je s sklepom St 6/2007 z
dne 28. 7. 2008 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Levičar Irena s.p. – v
stečaju, Okrepčevalnica Pizzeria Račko, Cesta krških žrtev 44a, 8270 Krško,
vpisanim v Poslovni register Slovenije pod
oznako 21624, matična številka 5326925.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz Poslovnega registra Slovenije,
pod oznako 21624.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 7. 2008
St 5/2008
Os-6845/08
Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Mizarstvo Božičnik Ferdinand
s.p., Titova cesta 71, Senovo, je določen na dan 4. 9. 2008 ob 10. uri pri tem
sodišču, v razpravni dvorani št. 202 IV, II.
nadstropje.
Upnike obveščamo, da si lahko načrt
finančne reorganizacije ogledajo na tukajšnjem sodišču, Cesta krških žrtev 12, v
času uradnih ur, v sobi 218.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 7. 2008
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St 61/2007
Os-6846/08
To sodišče je v stečajnem postopku
nad dolžnikom Kolarič Alenka s.p. »Pinocchio« Šivanje tekstilnih izdelkov in pletenje in prodaja na drobno, Vičava 24 – v
stečaju, razpisalo narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev za dne 2. 9.
2008, ob 8.45, soba 26/II.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v sobi 20/I tukajšnjega sodišča na Ptuju.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 7. 2008
St 6/2008
Os-6847/08
To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Deta dekoraterstvo
– tapetništvo, trgovanje na drobno in
debelo v tranzitu ter gostinstvo, Franc
Klinc s.p., Dornavska cesta 5, Ptuj, matična številka 1415417000, šifra dejavnosti
63.110, davčna številka 10398597, s sklepom opr. št. St 6/2008 z dne 15. 7. 2008,
ki je postal pravnomočen dne 29. 7. 2008,
potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom
in njegovimi upniki.
Sklep določa:
– Razred A – terjatve upnikov, za katere
se položaj po potrjeni prisilni poravnavi ne
spremeni
in se poplačajo v višini 100% njihove
vrednosti v 12 mesecih po pravnomočnosti
sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
– Razred B – terjatev ločitvenega upnika,
za katerega prisilna poravnava nima pravnega učinka, razen za plačilo obresti,
ki se poplačajo v višini 20% njihove vred
nosti v 12 mesecih po pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
– Razred C – terjatve kreditodajalcev,
dobaviteljev in drugih pogodbenih partnerjev, ter terjatev države do dolžnika, razen
zamudnih obresti iz naslova neplačanih davkov in prispevkov,
ki se poplačajo v višini 20% njihove vrednosti v 12 mesecih od pravnomočnosti
sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
– Razred D – terjatve iz naslova neplačanih zamudnih obresti od neplačanih davkov
in prispevkov, ki se ne poplačajo,
je sprejeta in se potrdi.
Sestavni del sklepa je seznam upnikov,
katerih terjatve so razvrščene v razred A, B,
C, in D (priloga 1).
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 29. 7. 2008
St 29/2008
Os-6868/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 29/2008
z dne 1. 8. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Jadralno športno društvo
Maribor (Yacht Racing Club Maribor), Ob
ribniku 6, Ormož, matična številka 1147544,
davčna številka 31905048, šifra dejavnosti
93.120, vendar ga ni izvedlo, saj premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka, zato je stečajni postopek nad dolžnikom Jadralno športno
društvo Maribor (Yacht Racing Club Maribor),
Ob ribniku 6, Ormož, takoj zaključilo.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 8. 2008
St 31/2008
Os-6869/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 31/2008
z dne 1. 8. 2008 začelo stečajni postopek

nad dolžnikom Diskont Darinka trgovsko
podjetje d.o.o., Stojnci 66, matična številka 5332699000, davčna številka 53049713,
vendar ga ni izvedlo, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka, zato je stečajni postopek nad dolžnikom Diskont Darinka
trgovsko podjetje d.o.o., Stojnci 66, takoj
zaključilo.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 8. 2008
St 33/2008
Os-6870/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 33/2008
z dne 1. 8. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Gojkovič Miroslav s.p. –
Trgovina »Pika«, Volkmerjeva cesta 17,
Ptuj, matična številka 5694162, šifra dejavnosti 47.110, davčna številka 15325989.
Odslej firma glasi: Gojkovič Miroslav s.p.
– Trgovina »Pika«, Volkmerjeva cesta 17,
Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 14. 10.
2008, ob 8.30, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 8.
2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 8. 2008
St 53/2007
Os-6871/08
To sodišče je dne 1. 8. 2008 s sklepom,
opr. št. St 53/2007 v smislu prvega odstavka
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Trgovina in storitve, Simona Klinc s.p., Trstenjakova ulica 5, Ptuj
– v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 8. 2008
St 12/2008
Os-6872/08
To sodišče je dne 1. 8. 2008 s sklepom,
opr. št. St 12/2008 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Mihael Lutz s.p. Oblaganje
tal in sten, Vičava 29 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 8. 2008
St 58/2007
Os-6873/08
To sodišče je dne 1. 8. 2008 s sklepom,
opr. št. St 58/2007 v smislu prvega odstavka
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Športno društvo Velika Nedelja, Mihovci 7/b – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
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Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra društev.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 8. 2008
St 49/2007
Os-6874/08
To sodišče je dne 1. 8. 2008 s sklepom,
opr. št. St 49/2007 v smislu prvega odstavka
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Vrbančič Marjan s.p. Bar
Ribica, Avto Dejan – Avtomehanika, Prvenci 17 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 8. 2008
St 13/2008
Os-6875/08
To sodišče je dne 1. 8. 2008 s sklepom,
opr. št. St 13/2008 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Rovokopač družba za
gradbeništvo, trgovino in storitve d.o.o.,
Savci 56 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 8. 2008
St 21/2008
Os-6876/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 21/2008
z dne 1. 8. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Magnos storitve in trgovina d.o.o., Lancova vas 5, matična številka
2196280000, šifra dejavnosti 70.220, davčna številka 70424136.
Odslej firma glasi: Magnos storitve in trgovina d.o.o., Lancova vas 5 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič univ. dipl. ekon., Trg Leona
Štuklja 5, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 14. 10.
2008, ob 9. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 8.
2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 8. 2008
St 28/2008
Os-6877/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 28/2008
z dne 1. 8. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Holc Simon s.p. – Posredništvo in zastopanje, Moškanjci 85/d,
davčna številka 90676173, matična številka
1984799, šifra dejavnosti 46.190.
Odslej firma glasi: Holc Simon s.p. – Posredništvo in zastopanje, Moškanjci 85/d – v
stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 83, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postop-
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ka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 14. 10.
2008, ob 9.15, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 8.
2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 8. 2008
St 35/2008
Os-6878/08
To sodišče je s sklepom opr.
št. St 35/2008 z dne 1. 8. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Sel Janez s.p
– TAM – TAM Trgovina, Spodnja Hajdina
26, matična številka 1098969, davčna številka 31551998, šifra dejavnosti 45.110.
Odslej firma glasi: Sel Janez s.p. – TAM
– TAM Trgovina, Spodnja Hajdina 26, matična številka 1098969, davčna številka
31551998, šifra dejavnosti 45.110 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Trg Leona
Štuklja 5, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne
14. 10. 2008, ob 8.45, v sobi št. 26/II tega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 8.
2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 8. 2008
St 34/2008
Os-6879/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 34/2008
z dne 1. 8. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kralj Jožef s.p. – Pohištveno stanovanjski servis, Pavlovci 27, matična številka 5076295000, davčna številka
34591273, šifra dejavnosti 31.010, vendar
ga ni izvedlo, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka, zato je stečajni postopek nad dolžnikom Kralj Jožef s.p. – Pohištveno stanovanjski servis, Pavlovci 27,
takoj zaključilo.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 8. 2008
St 23/2008
Os-6880/08
I. Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Društvo nogometni klub
Koroška Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravograd, matična številka 1180916, davčna
številka 61706515.
II. Odredi se imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– Oskar Drobne, Gorica pri Slovnici 92,
3263 Gorica pri Slivnici,
– Borut Vrhnjak, Pameče 33, 2380 Slovenj Gradec,
– Mater Rebol, Partizanska 7, 2360 Rad
lje ob Dravi,
– Koratur d.d., Perzonali 48, 2391 Prevalje,
– Roman Plesec, Plat 8, 2392 Mežica.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Boštjan Repnik, odvetnik iz Dravograda, Koroška cesta 48.
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IV. Predlagatelj je dolžan, v roku 15 dni
od prejema tega sklepa, položiti predujem
za stroške postopka prisilne poravnave v
višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun
tukajšnjega sodišča št. 01100-6950422513
pri UJP Uradu Radlje ob Dravi, sklic na
št. 001082308-1, sicer bo sodišče postopek
prisilne poravnave ustavilo.
V. Predlagatelj mora do 23. 9. 2008 predložiti načrt finančne reorganizacije v najmanj 10 izvodih, sicer bo sodišče ustavilo
postopek.
VI. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili, in sicer v 30 dneh po objavi tega
oklica ter jo morajo kolkovati z 2%-no sodno
takso od višine prijavljene terjatve, vendar
najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR.
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika,
pravno podlago terjatve in njeno višino, ter
dokaze o obstoju terjatve.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(1. 8. 2008).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku postopka prisilne poravnave na podlagi pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval s
proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali
te terjatve zamenjati za delnice oziroma deleže, pod pogojem da bo prisilna poravnava
potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v roku 5
dni po sklenitvi pogodbe o konverziji terjatve
v delnice oziroma deleže, vendar najkasneje
do začetka naroka za prisilno poravnavo.
Upnike se opozarja, da lahko vložijo pisni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih
upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 1. 8. 2008.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 8. 2008
St 30/2006
Os-6881/08
Tukajšnje sodišče je s sklepom opr.
št. St 30/2006-65 z dne 15. 12. 2006 potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom Gradis
Jesenice G3, Gradbeno podjetje, d.o.o.,
Cesta Franceta Prešerna 5, Jesenice, matična št.: 2014882, davčna št.: 29702780,
šifra dejavnosti 45.210 in njegovimi upniki,
sprejeto na naroku za prisilno poravnavo
dne 15. 12. 2006.
Terjatve upnikov so razdeljene v naslednje razrede:
– 1. razred zajema terjatve dobaviteljev,
posojilodajalcev in drugih upnikov, ki bodo
poplačani v denarju v višini 20% terjatve,
ugotovljene na dan začetka postopka prisilne poravnave 13. 6. 2006 s 3% letnimi
obrestmi od 13. 6. 2006 do plačila, v roku

enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
– 2. razred zajema terjatve države iz naslova davkov in prispevkov, ki bodo poplačani v denarju v višini 20% terjatve, ugotovljene na dan začetka postopka prisilne
poravnave 13. 6. 2006 s 3% letnimi obrestmi
od 13. 6. 2006 do plačila, v roku enega leta
od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave.
– 3. razred zajema privilegirane terjatve
delavcev iz 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL), katerih položaj se po potrditvi prisilne poravnave
ne spremeni.
– 4 razred zajema terjatev upnika, nastalo po začetku postopka prisilne poravnave,
ki bo svojo terjatev zamenjal za novo izdane
delnice dolžnika.
– Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane, z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev na 1. št. 770
spisa je sestavni del sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
– Družba Gradis Skupina G d.d., Gradbene storitve in inženiring, Šmartinska cesta
134a, Ljubljana je dala poroštveno izjavo z
dne 4. 10. 2006, s katero pod odloženim
pogojem, da bo prisilna poravnava potrjena,
odgovarja dolžnikovim upnikom iz pravnomočno potrjene prisilne poravnave za izpolnitev obveznosti iz prisilne poravnave.
Izvirnik gornje poroštvene izjave na 1.
št. 503 spisa je sestavni del sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
– Terjatev upnika Sector Trade, podjetje
za trženje in storitve, d.o.o., Stanežiče 53a,
Ljubljana - Šentvid v višini 46.237.520,92
SIT zaradi konverzije v bodoče delnice dolžnika z dnem pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave preneha.
– Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka ter proti upnikom, ki so se udeležili
postopka, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 16. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 7. 2008
St 34/2007
Os-6882/08
Tukajšnje sodišče je s sklepom opr.
št. St 34/2007-35 z dne 9. 5. 2008 potrdilo
prisilno poravnavo nad dolžnikom Jelen Gostinsko turistično podjetje, Kranj, d.o.o.,
Ljubljanska cesta 1, Kranj, matična številka: 5411475, davčna številka: 33060762,
šifra dejavnosti 55.100 in njegovimi upniki,
sprejeto na naroku za prisilno poravnavo
dne 9. 5. 2008.
Terjatve upnikov so razdeljene v naslednje razrede:
– razred A zajema terjatve upnikov, ki
bodo poplačane v denarju v višini 40% terjatve, ugotovljene do dneva začetka postopka prisilne poravnave, v roku dveh let od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave. Obrestna mera v obdobju od
začetka postopka prisilne poravnave do poplačila znaša 0%,
– razred B zajema terjatev iz naslova
zamudnih obresti, ki so se natekle od neplačanih davkov in prispevkov do dneva
začetka postopka prisilne poravnave, za
katero je dolžnik predlagal odpust celotne
obveznosti,
– razred C zajema terjatev upnika, ki se
konvertira v lastniški delež.
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Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane, z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev za poplačilo, je
sestavni del izreka sklepa o potrditvi prisilne
poravnave.
Terjatev upnika B-K Market Dooel Bitola,
Klement Ohridski, Kompleks Pelagonka 2,
Lamela 2/1, Bitola, Republika Makedonija,
v višini 450.000,00 EUR zaradi konverzije v
lastniški delež dolžnika z dnem pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave
preneha.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen 28. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 7. 2008

za dopolnitev zemljiške knjige, dne 27. 5.
2008 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcele. št. 233/67, pašnik v izmeri
1302 m2, št. 233/70, gozd v izmeri 4021 m2,
št. 233/71, gozd v izmeri 1021 m2, št. 233/72,
pašnik v izmeri 3366 m2 in parc. št. 233/73,
pašnik v izmeri 2658 m2, vse k.o. Pomjan,
pri katerih je z verjetnostjo izkazana lastninska pravica Ane Peroša, Pomjan 5, Šmarje,
EMŠO 1909928505318.
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 27. 5. 2008

110.500 DIN, s 5% obrestmi, vpisana pod
Dn št. 1128/1981, pri parc. št. 2196, vl.
št. 989, k.o. Hribi.
Hipotekarno upnico Samoupravno stanovanjsko skupnost občine Koper se poziva, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke, ki
je predmet tega postopka nasprotuje, v treh
mesecih od objave tega oklica vloži ugovor
proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 5. 2008

St 2/2008
Os-6883/08
To sodišče je s sklepom St 2/2008 z
dne 1. 8. 2008 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Okrepčevalnica in pizzerija »Panter« Metka
Kociper s.p., Črnc 72, Brežice, z matično številko 1073044000 in davčno številko
32187017.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik
izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 1. 8. 2008

Dn 2388/2008
Os-5337/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev postopka 1. Egidija Jurinčiča in 2. Vere Jurinčič,
oba Plavje 89, Škofije, zaradi izbrisa stare
hipoteke, dne 30. 5. 2008 sklenilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke in prepovedi odtujitve (odsvojitve),
vpisane na podlagi posojilne pogodbe z dne
24. 11. 1982, za denarno (posojilno) terjatev
v znesku 300.000 DIN s 4% obrestmi, vpisana pod Dn št. 1729/1982, pri parc. št. 777/6
in 322.S, obe vl. št. 374, k.o. Plavje.
Hipotekarno upnico JIK banko Beograd,
PE Koper, se poziva, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke in prepovedi odtujitve, ki
je predmet tega postopka nasprotuje, v treh
mesecih od objave tega oklica vloži ugovor
proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 5. 2008

Izvršbe
In 328/2006
Os-6343/08
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 3. 11. 2006, opr. št. In 2006/00328, je
bil dne 27. 11. 2006 opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 4, v 2. nadstropju, v poslovno stanovanjskem objektu
št. 7 in parkirno mesto št. 85, na naslovu
Metelkova 7, Ljubljana, last dolžnika Godina
Damjana, Metelkova 7, Ljubljana.
Rubež je bil opravljen tudi za zadeve
In 349/2006, In 2006/621, In 2006/1534,
In 2007/1115, In 2007/1144 in In 2008/637.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2008
In 7/2008
Os-5958/08
Na podlagi sklepa opr. št. In 7/2008 z
dne 19. 1. 2008, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bila nepremičnina,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na naslovu Ulica 1. junija 16/a, Trbovlje, v velikosti
20 m2, zarubljeno v korist upnice Sahide
Sadiki, Globušak 1, Trbovlje, zaradi izterjave
500 EUR.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 24. 6. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2021/2008
Os-5336/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka
Ane Peroša, Pomjan 5, Šmarje, o predlogu

Dn 1952/2008
Os-5338/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Duilio
Peroša, Pomjan 37, Šmarje, ki ga zastopa
odv. Aleksander Lisjak iz Kopra, zaradi izbrisa starih hipotek, dne 19. 5. 2008 sklenilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke in prepoved odtujitve, vpisane na podlagi
posojilne pogodbe z dne 7. 12. 1983, za denarno (posojilno) terjatev v znesku 400.000
DIN, z 8% obrestmi in p.p., vpisana pod Dn
št. 1548/1983, pri parc. št. 1009 in 27/3.S,
vl. št. 3, k.o. Pomjan.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka nasprotuje, v treh mesecih od objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 5. 2008
Dn 2249/2008
Os-5339/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka
Vladimirja Caha, Hrvatini 213, Ankaran, ki
ga zastopa odv. Dragan Sikirica iz Sežane, zaradi izbrisa stare hipoteke, dne 30. 5.
2008 sklenilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke, vpisane na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 01/3-60/194 z dne 29. 4. 1981,
za denarno (posojilno) terjatev v znesku
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Dn 32104/2004
Os-14895/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza
Cepina, Glinškova ploščad 9, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 47, v VIII. nadstropju s shrambo v kleti,
Glinškova ploščad 9, Ljubljana, vpisanima
v podvložek št. 1862/47, z identifikatorjema
95.E in 96.E, katastrska občina Ježica, dne
4. 2. 2005, pod opr. št. Dn 32104/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja številka L-3223-BV/PF z dne 16. 10.
1978, sklenjene med prodajalcem SGP
»Stavbenik« Koper, n.sol.o., TOZD GO
Ljubljana, n.sol.o., Hotimirova 19, Ljubljana, ki jo zastopa Baša Vojko in kupcema
Mladenom in Vero Vukmirović, Štefanova
17, Ljubljana, za dvoinpolsobno stanovanje
številka 47, v VIII. nadstropju lamele 9 (Glinškova ploščad 9), soseska BS-7, Ljubljana
- Bežigrad, katastrska občina Ježica,
– kupno-prodajne pogodbe z dne 19.
12. 1984, sklenjene med prodajalcema
Mladenom in Vero Vukmirović, Glinškova
ploščad 9, Ljubljana in kupcem Janezom
Cepinom, Kekčeva 18, Zalog, Ljubljana Polje, za dvoinpolsobno stanovanje v VIII.
nadstropju stavbe Glinškova ploščad 9, Ljubljana, katastrska občina Ježica.
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 21. 4. 2005
Dn 5731/2003
Os-20613/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Eiselt,
Ulica Pohorskega bataljona 29c, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 13 na Topniški 45,
v izmeri 59,11 m2, z identifikacijsko številko
2636-7735-252 in shrambi v izmeri 3,13 m2,
z identifikacijsko številko 2636-7735-235,
vpisani v podvl. št. 2506/13, k.o. Bežigrad,
dne 14. 3. 2007, pod opr. št. Dn 5731/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu in prodaji stanovanja, grajenega za
tržišče št. 370/71-02/5 z dne 17. 9. 1971,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje in Sauer dr. Suzano, za stanovanje
št. 13 na Topniški 45, v izmeri 59,11 m2,
z identifikacijsko številko 2636-7735-252 in
shrambi v izmeri 3,13 m2, z identifikacijsko
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številko 2636-7735-253, vpisani v podvl.
št. 2506/13, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
Dn 27286/2004
Os-5383/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milenka Trifunivića, Polje cesta V/5, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1772-01400-2, stoječi na parc.
št. 967/27, k.o. Slape, dne 8. 5. 2008, pod
opr. št. Dn 27286/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, predpogodbe št. 328 z dne 9. 12.
1965, sklenjene med Obnovo gradbeno
podjetje (kot prodajalec) in Soka Pavković
(kot kupec).
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 2. 6. 2008
Dn 27103/2004
Os-5589/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gaberšček Borisa,
Chengdujska 14, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v podvl. št. 2039/381, k.o. Slape,
dne 5. 6. 2008, pod opr. št. Dn 27103/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 011216/87 z dne
27. 5. 1987, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem Pionir Novo mesto
(kot prodajalcem) in Viljemom Boroto ter
Barbaro Borota (kot kupcema),
– dodatka k prodajni pogodbi št.
011216/87 z dne 9. 10. 1987, sklenjenega med Gradbenim industrijskim podjetjem
Pionir Novo mesto (kot prodajalcem) in Viljemom Boroto ter Barbaro Borota (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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 8385/2008
Os-5645/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bojana Malcaq,
Rusjanov trg 10, Ljubljana, ki ga zastopa
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Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 81.E, podvl.
2120/81, k.o. Slape, dne 12. 5. 2008, pod
opr. št. Dn 8385/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 0167 z dne
26. 3. 1992, sklenjene med LB d.d., Ljubljana, Trg republike 2, ki jo je po pooblastilu
generalnega direktorja zastopal Miro Košak,
v.d. direktorja LB Hipo d.o.o. Ljubljana, kot
prodajalcem in med Stankovič Vero, kot kupovalko, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 81.E in je vpisana v podvl. 2120/81,
k.o. Slape;
– dodatka št. 1 z dne 29. 5. 1992, sklenjenega med LB d.d., Ljubljana, Trg republike 2, ki jo je po pooblastilu generalnega direktorja zastopal Miro Košak, v.d. direktorja
LB Hipo d.o.o. Ljubljana, kot prodajalcem in
med Stankovič Vero, kot kupovalko, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 81.E in
je vpisana v podvl. 2120/81, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 25230/2004
Os-5682/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Doroteje
Bregar, Linhartova cesta 9, 1000 Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 187.E, vpisan i v podvl.
št. 2667/187, k.o. Bežigrad, dne 15. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 25230/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 505/74-02/5 z
dne 30. 9. 1974, ki sta jo sklenila Splošno
gradbeno podjetje Grosuplje, Grosuplje, Taborska cesta 13, ki ga je zastopal generalni direktor Alojz Nebec, kot prodajalec in
Kranjc Marija, rojena leta 1914, Merčnikova
1A, 1000 Ljubljana, kot kupovalka, za stanovanje v stanovanjsko-trgovsko-poslovni
zgradbi Center Bežigrad v Ljubljani, in sicer
dvosobno stanovanje št. 22A, VI. nadstropje, stopnišče V.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 28117/2004
Os-5685/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Seles Angele,
Pokopališka 40, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah z ident.
št. 2706-00546-25, z ident. št. 2706-00546-26
in z ident. št. 2706-00546-27, stoječih na

parc. št. 1553/3, k.o. Zelena jama, dne 9. 5.
2008, pod opr. št. Dn 28117/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 20. 7. 1966, sklenjene med
Skupščino občine Ljubljana Moste Polje
(kot prodajalcem) in Jožetom Selesem (kot
kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2008
Dn 5662/2002
Os-5686/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hypo Leasing
d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnica Marija Bele Vatovec, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
parc. št. 1133/2, 1133/4, 1133/5 in 1133/8,
vpisanih v vl. št. 2200, k.o. Spodnja Šiška,
dne 12. 5. 2008, pod opr. št. Dn 5662/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 24. 4. 2000,
sklenjene med Cvetko Schweinger, Marijo
Mirnik, Janezom Močnikom in Metko Boncelj (kot prodajalci) in A.A. Projekta d.o.o.
(kot kupcem);
– prodajne pogodbe z dne 22. 3. 2001,
sklenjene med A.A. Projekta, inženiring in
gradnja d.o.o. (kot prodajalcem) in Hypo
Leasing d.o.o. (kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2008
Dn 19879/2004
Os-5687/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alojzije Brvar,
Šarhova 28, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 12.E, podvl. št. 4207/12, k.o. Brinje I,
dne 15. 5. 2008, pod opr. št. Dn 19879/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe neznanega datuma, ki
sta jo sklenila Sklad za zidanje stanovanjskih
hiš Ljubljana-Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana,
kot prodajalec in Genovefa Kovač iz Ljubečne pri Celju, in sicer za stanovanje št. 13 v II.
nadstropju, Šarhova 28, Ljubljana,
– pogodbe neznanega datuma, ki sta jo
sklenila odsvojiteljica Genovefa Kovač iz
Ljubečne pri Celju in Vojin Kovač, in sicer
za stanovanje št. 13 v II. nadstropju, Šarhova 28, Ljubljana,
– sklepa o dedovanju okoli leta 1986, na
podlagi katerega so Peter Zobec (do ¼) in
Onkološki inštitut, Zaloška cesta 2, Ljubljana (do ¾) podedovali stanovanje št. 13 v II.
nadstropju, Šarhova 28, 1000 Ljubljana,
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– kupne pogodbe neznanega datuma, ki
so jo sklenili Peter Zobec in Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, kot
prodajalca ter Jakob Holešek, Jenkova cesta 19, Velenje, in sicer za stanovanje št. 13
v II. nadstropju, Šarhova 28, 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 12. 6. 2008

ter Ilič Gordano in Fojkar Tomažem, za stanovanje št. 33, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2008

Dn 26420/2004
Os-5778/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hladky Dejana,
Ig 309, Ig, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino z identifikatorjem 16.E,
podvl. št. 1259/16, k.o. Štepanja vas, dne
19. 5. 2008, pod opr. št. Dn 26420/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 8/78 z dne 24. 1. 1978,
sklenjene med Imos p.o. Ljubljana (kot prodajalcem) in Dragico Jankovič (kot kupovalko),
– kupoprodajne pogodbe z dne 5. 8.
1993, sklenjene med Dragico Jankovič (kot
prodajalko) in City d.o.o. (kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2008
Dn 29053/2004
Os-5779/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Helene Koprivc, Glinškova ploščad 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini identifikatorjem št. 1734-1216-31,
stoječi na parc. št. 1000/9, 1002/10, 1001/7
in 1003/47, k.o. Ježica, dne 19. 5. 2008, pod
opr. št. Dn 29053/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z dne 19. 9. 1978, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje,
n.sol.o. (kot prodajalcem) ter Božno Krušič
in Janezom Krušičem (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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2008
Dn 27369/2004
Os-5846/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milač Antona, Zgor-

nje Pirniče 12, Medvode, ki ga zastopa Otium
d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 51.E,
vpisano pri podvl. št. 2085/51, k.o. Slape,
dne 8. 5. 2008, pod opr. št. Dn 27369/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 7/91 z dne 12. 11. 1991, sklenjene med Republiko Slovenijo – Akademija
za gledališče, radio, film in televizijo (kot
prodajalko) in Marijo Kajtna – Kodran (kot
kupovalko),
– dodatka h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja št. 7/91 z dne 12. 11. 1991,
sklenjenega med Republiko Slovenijo – Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo
(kot prodajalko) in Marijo Kajtna-Kodran (kot
kupovalko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2008
Dn 28070/2004
Os-5847/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Kobal Vide, Brodarjev trg 11, Ljubljana in Kobal Milana, Brodarjev
trg 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 131.
E, vpisani pri podvl. št. 1485/131, k.o. Moste,
dne 7. 5. 2008, pod opr. št. Dn 28070/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. MS 4/5
370/80 z dne 27. 5. 1981, sklenjene med
Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Vido Kobal in
Milanom Kobalom (kot kupcema),
– aneksa k prodajni pogodbi št. MS 4/5
370/80 z dne 11. 8. 1981, sklenjenega med
Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring Ljubljana (kot prodajalcem) ter Vido Kobal in
Milanom Kobalom (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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2008
Dn 31948/2004
Os-5848/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi Sebenik Nataše, Brilejeva 19,
Ljubljana, ki jo zastopa SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 4879/1 – stanovanje v Ljubljani, Andreaševa ul. 8, z ident. št. 1739-0341-021, k.o.
Zgornja Šiška, dne 20. 5. 2008, pod opr.
št. Dn 31948/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 33 z dne 28. 11.
1995, sklenjene med KMS d.o.o. Ljubljana
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Dn 14747/2005
Os-5849/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Habjan Jožeta, Toplarniška ulica 13, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 1638/66 – garaža št. 344 – z
ident. št. 1730-1197-344, ob Kajuhovi ulici,
Ljubljana, k.o. Moste, dne 20. 5. 2008, pod
opr. št. Dn 14747/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 25. 9.
1970, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad-Moste in Habjan Jožetom,
Toplarniška 13b, Ljubljana, za garažni boks
št. 344, k.o. Moste.
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 12. 6. 2008
Dn 20682/2007
Os-5851/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dušana Lajovica,
Tugomerjeva 8, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini z identifikatorjem 73.E in 74.E, ki sta obe vpisani pri podvl. št. 2747/25, k.o. Dravlje, dne
6. 3. 2008, pod opr. št. Dn 20682/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe, sklenjene med Natašo
in Petrom Jambrekom, kot prodajalcema in
Marino Bitenc, kot kupovalko, neznanega
datuma,
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 9.
1985, sklenjene med Marino Bitenc, kot prodajalko in Jurak Ervinom, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2008
Dn 30977/2004
Os-5853/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Magdalene Bučar,
Moškričeva 24, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 1732-316-14, k.o. Štepanja vas, dne
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7. 3. 2008, pod opr. št. Dn 30977/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 465-179/62-5/1 z dne 10. 9. 1962,
sklenjene med Stanovanjskim skladom za
zidanje stanovanjskih hiš na območju Občine Ljubljana-Moste-Polje, kot prodajalcem
in Bučar Magdo, kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2008
Dn 27956/2004
Os-5854/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Plavšič
Živane, Nanoška 30, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 101.E, vpisani pri podvl. št. 3919/15, k.o. Vič, dne 7. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 27956/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. 374/69 z dne 4. 12. 1969, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje (kot prodajalcem) ter Berto Blaznik in
Janezom Blaznikom (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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2008
Dn 31781/2006
Os-5855/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Barage Ladislave,
Brilejeva 6, Ljubljana in Knez Dušanke, Vodovodna 30, Rakek, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, na nepremičnini z ident. št. 24.E, vpisani v podvl. št. 2904/29, k.o. Dravlje, dne
14. 4. 2008, pod opr. št. Dn 31781/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne in
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 10. 1991,
sklenjene med Marolt Silvestrom in Žnidaršič Andrejo, kot prvo pogodbeno stranko
in Barago Ladislavo, kot drugo pogodbeno
stranko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 28507/2004
Os-5856/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petra Filipčiča, Poljanska cesta 66b, Ljubljana, zaradi
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vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1731-00503-5, stoječi na parc.
št. 864, k.o. Udmat, dne 12. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 28507/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
menjalne pogodbe z dne 7. 6. 1993, sklenjene med Mirkom Brestovcem in Joko Brestovac (kot prvo pogodbena stranka) in Jasminko Sokač (kot drugo pogodbena stranka).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2008
Dn 27832/2004
Os-5857/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Misja Brede,
Gospodinjska 27, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z
identifikatorjem 26.E, vpisane pri podvl.
št. 4339/26, k.o. Zgornja Šiška, dne 8. 5.
2008, pod opr. št. Dn 27832/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 5427/57-TV/VA z dne 23. 11. 1959,
sklenjene med Zavodom za stanovanjsko
izgradnjo OLO Ljubljana (kot prodajalcem)
in prof. Bredo Vudler-Misja (kot kupovalko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2008
Dn 3516/2004
Os-5858/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žužek Igorja, Brodarjev trg 1, Ljubljana, ki ga zastopa SPL
d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, z ident. št. 1732-0894-195 in z ident.
št. 1732-0894-196, vpisani v vl. št. 1275/115,
k.o. Štepanja vas, dne 15. 6. 2007, pod opr.
št. Dn 3516/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Občino Ljubljana Moste Polje in Imos
Ljubljana, za stanovanje št. 28, v II. nadstropju stolpnice S07 Štepanjsko naselje,
– prodajne pogodbe z dne 25. 8. 1986,
sklenjene med Preskar Jožico, Bilečanska
2, Ljubljana in Žužek Ksenjo, Vošnjakova
10, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008

Dn 15680/2004
Os-5859/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi Kacin Lemajič Dominike,
Hudovernikova 2, Ljubljana, ki jo zastopa
Ataurus – Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, vpisani v vl. št. 585/34 – stanovanje št. 33 v 8. nadstropju, s shrambo
v kleti št. 33, v Ljubljani, Hudovernikova ul.
2, z ident. št. 1727-0817-034, k.o. Poljansko predmestje, dne 20. 5. 2008, pod opr.
št. Dn 15680/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-142/92 z dne 11. 2. 1992,
sklenjene med Občino Ljubljana Center in
Trotovšek Ivanko, za stanovanje v 5. nadstropju, Hudovernikova 2, Ljubljana, v 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008
Dn 25190/2005
Os-5860/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi Zemljič Štefanije, Slavka Gruma
10/6, Novo mesto, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 594 – parc. št. 432, k.o. Dravlje, dne
20. 5. 2008, pod opr. št. Dn 25190/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1762/94 z dne 17. 2. 1994, sklenjene med SKB Nepremičnine & Leasing
d.o.o. Ljubljana in Gorbi d.o.o. Ljubljana, za
431/100.000, parc. št. 432, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008
Dn 16271/2004
Os-5861/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Meršol Jožeta, Bratovševa ploščad 2, Ljubljana, ki ga zastopa
Arkada Nepremičnine d.o.o., Celovška c.
185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 2896/27
– stanovanje št. 27 v 5. nadstropju, s kletno shrambo št. 27, v Ljubljani, Bratovševa
ploščad 2, k.o. Stožice, dne 20. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 16271/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu in prodaji
stanovanja z dne 3. 4. 1972, št. 116/72 02/5,
sklenjene med SGP Grosuplje in Meršol Viktorijo, Za gasilskim domom 6, Ljubljana, za
stanovanje št. 27/VI, v soseski BS-7 Bežigrad, v k.o. Stožice.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008

Resljeva 31, Ljubljana in Vakselj Eve, Resljeva 31, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini z ident. št. 12.E,
vpisani v podvl. št. 2336/13, k.o. Tabor, dne
7. 5. 2008, pod opr. št. Dn 28092/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z
dne 31. 5. 1991, sklenjene med Železniškim
gospodarstvom Ljubljana (kot prodajalcem)
in Sonjo Menart (kot kupovalko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2008

Dn 11469/2005
Os-5862/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bottazzo
Violette, Kavčičeva ulica 17, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini parc. št. 141/2, vpisani v vl. št. 389,
k.o. Šentrupert, dne 13. 5. 2008, pod opr.
št. Dn 11469/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 26. 2. 2005,
sklenjene med Hranilnico Lon d.d. Kranj
in Rikom d.o.o. Ljubljana, za 20/100 parc.
št. 141/2, k.o. Šentpeter.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008
Dn 17650/2004
Os-5864/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Gruntar Jermol
Ade, Pokljukarjeva ulica 16, Ljubljana, ki jo
zastopa odv. Tajka Golob iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 4035/35 – stanovanje št. 13
s shrambo, Pokljukarjeva 16, v Ljubljani,
z ident. št. 1723-0442-036, k.o. Vič, dne
13. 5. 2008, pod opr. št. Dn 17650/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
št. 476/74-02/5 z dne 17. 9. 1974, sklenjene med SGP Grosuplje ter Burger Mihom,
Valvazorjeva 3, Ljubljana in Burger Majo,
Levstikova 7, Ljubljana, za stanovanje št. 13
v bloku B-19, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008
Dn 31601/2004
Os-5865/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bolte Ivane,
Scopolijeva 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 3766/10 – stanovanje št. 10 v III. nadstropju, v izmeri 62,48 m2, Scopolijeva 1, Ljubljana, k.o. Zgornja Šiška, dne 7. 3. 2008, pod
opr. št. Dn 31601/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitvi zemljiškoknjižne

listine, kupne pogodbe št. 1823/15-62 z dne
7. 12. 1962, sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Šiška
in Bolte Miroslavom, Krojaška 8, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008
Dn 25434/2005
Os-5935/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Vinke Mujkić
in Šefika Mujkića, oba stanujoča Goriška
69, Ljubljana, ki ju zastopa Boris Lepša s.p.,
Slovenska 55c, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini ena soba
št. 37, v 5. nadstropju v izmeri 12,32 m2, s
kletnim prostorom št. 37 v izmeri 2 m2, na
naslovu Goriška ulica 69, vpisani v podvl.
št. 4276/38, k.o. Zgornja Šiška, dne 12. 3.
2008, pod opr. št. Dn 25434/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 22. 2. 1972, sklenjene med Stefanović Lazarjem, kot prodajalcem ter Kos
Antonom in Marijo, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2008
Dn 28628/2004
Os-5936/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Frelih Antonije
in Frelih Leopolda, oba Dovce 9a, Rakek,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1737-01904-4, stoječi na
parc. št. 3688, k.o. Tabor, dne 20. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 28628/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 2.
1993, sklenjene med Občino Ljubljana Center (kot prodajalko) in Mihaelom Jerašo (kot
kupovalko),
– darilne pogodbe z dne 2. 9. 1993, sklenjene med Mihaelom Jerašo (kot darovalcem) in Mojco Jeraša (kot obdarjenko).
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 18. 6. 2008
Dn 28092/2004
Os-5937/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Vakselj Andreja,
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Dn 29050/2004
Os-5938/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožefe Praznik-Vrečič, Glinškova ploščad 21, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 1734-1187-36,
stoječi na parc. št. 1001/6, k.o. Ježica, dne
16. 5. 2008, pod opr. št. Dn 29050/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. 1/79-05/20-77 z dne 11. 1.
1979, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje (kot prodajalcem) ter
Miro in Vladimirjem Koprivnikarjem (kot kupcema),
– prodajne pogodbe z dne 7. 5. 1984,
sklenjene med Miro in Vladimirjem Koprivnikarjem (kot prodajalcema) ter Jožico Praznik-Vrečič (kot kupovalko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
Dn 28898/2004
Os-5939/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Olge Radej, Beblerjev
trg 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 25.E, vpisani
v podvl. št. 373/25, k.o. Nove Jarše, dne 21.
5. 2008, pod opr. št. Dn 28898/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
z dne 11. 11. 1991, sklenjene med Podjetjem
Žito DPS Ljubljana, d.o.o., (kot prodajalcem)
in Bronko Marn (kot kupovalko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
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Dn 28669/2004
Os-5941/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Malgaj Metke, Ul. bratov Mravljakov 13, Celje, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah
z ident. št. 185.E in 186.E, vpisanih v podvl.
št. 2134/117, k.o. Spodnja Šiška, dne 15.
5. 2008, pod opr. št. Dn 28669/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe sklenjene med SOZD SGP Giposs,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Milojko Bizajl
(kot kupovalko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
Dn 28258/2004
Os-5943/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Amele Filipović, Streliška ulica 37a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 20.E, vpisani v podvl. št. 570/20,
k.o. Poljansko predmestje, dne 15. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 28258/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 11.
1991, sklenjene med Intertrade IPI d.d. Ljubljana (kot prodajalcem) in Marijo Skrinjar
(kot kupovalko),
– darilne pogodbe z dne 26. 11. 1991,
sklenjene med Marijo Skrinjar (kot darovalko) in Aleksandro Skrinjar (kot obdarjenko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
Dn 27399/2004
Os-5944/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pleško Tanje, Rašiška 16, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičninah z ident. št. 50.E,
51.E in 52.E, vpisanih v podvl. št. 3993/19,
k.o. Zgornja Šiška, dne 15. 5. 2008, pod opr.
št. Dn 27399/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 70-2736 z
dne 28. 1. 1970, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs Ljubljana (kot prodajalcem) ter Albinom Omejcem in Marijo Omejec (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 navedene listine oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
Dn 26890/2004
Os-5946/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alojzije
Batagelj, Ježa 62, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah z
ident. št. 1730-01454-13 in 1730-01454-14,
stoječih na parc. št. 1075/3, k.o. Moste, dne
13. 5. 2008, pod opr. št. Dn 26890/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 592 z dne 24. 2. 1992, sklenjene
med Republiko Slovenijo (kot prodajalko) in
Anico Uršič (kot kupovako).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
Dn 28511/2004
Os-5947/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Cones Consulting
in ekonomske storitve d.o.o., Ferrarska 14,
Koper, po pooblastilu SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, p0ri nepremičninah z ident. št. 67.E
in 68.E, vpisanih v podvl. 126/35, k.o. Prule,
dne 15. 5. 2008, pod opr. št. Dn 28511/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne
pogodbe
št. 05/2-15/72-61 z dne 20. 8. 1963, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine
Ljubljana Center (kot prodajalcem) in Stanovanjsko zadrugo Ljubljana Transport (kot
kupcem),
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Stanovanjsko zadrugo Ljubljana Transport
(kot prodajalko) in Ido Fele (kot kupovalko),
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 7.
1973, sklenjene med Ido Fele (kot prodajalko) in Marjeto Fele (kot kupovalko),
– kupoprodajne pogodbe z dne 29. 3.
1979, sklenjene med Marjeto (Fele) Možek
(kot prodajako) in Urško Četina (kot kupovalko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
Dn 23586/2003
Os-5948/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milene Spiler,
Trubarjeva cesta 81, Ljubljana, ki jo zastopa Arkada nepremičnine d.o.o. iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepre-

mičnini, vpisani v podvl. št. 4543/18, k.o.
Zgornja Šiška, dne 19. 5. 2008, pod opr.
št. Dn 23586/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 29 z dne 12. 10. 1993.
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. 6. 2008
Dn 28409/2004
Os-5969/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Švigelj,
Bratovševa ploščad 21, Ljubljana, ki jo zastopa Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1735-567-32, stoječi
na parc. št. 281/6, k.o. Stožice, dne 19. 5.
2008, pod opr. št. Dn 28409/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 115/79-02/5 z dne 18. 2.
1975, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje (kot prodajalcem) in
Angelo Grča (kot kupovalko),
– darilne pogodbe z dne 6. 4. 1987, sklenjene med Angelo Grča (kot darovalko) ter
Polonco Miljković in Marjetko Celec (kot obdarjenkama).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
Dn 28313/2004
Os-5970/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Smodiš Draga, Šišenska 40, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 1739-03207-53 1739-03207-54 in
1739-03207-55, stoječih na parc. št. 247/9,
k.o. Zgornja Šiška, dne 16. 5. 2008, pod opr.
št. Dn 28313/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 7. 11.
1991, sklenjene med Železniškim gospodarstvom Ljubljana (kot prodajalcem) in Draganom Mujkićem (kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
Dn 26888/2004
Os-5971/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknji-
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žni zadevi predlagateljice Marije Železnik,
Zaloška 102, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah, z ident.
št. 1730-1454-3 in 1730-1454-4, stoječih
na parc. št. 1075/3, k.o. Moste, dne 13.
5. 2008, pod opr. št. Dn 26888/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 465-62/64-3/TB z dne 1. 12.
1965, sklenjene med Stanovanjskim skladom skupščine občine Ljubljana Moste Polje (kot prodajalcem) in Marijo Železnik
(kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008

vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008

Dn 649/2006
Os-5972/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mire Sirar, Tesarska 14, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 17.E, vpisani
v podvl. št. 153/17, k.o. Prule, dne 21. 5.
2008, pod opr. št. Dn 649/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
1. 6. 1994, sklenjene med Občino Ljubljana
Center (kot prodajalko) in Josipom Puzkom
(kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
Dn 28318/2004
Os-5973/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca
Horvata, Šišenska 38, Ljubljana, ki ga zastopa Arkada nepremičnine, d.o.o., Celovška 185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah z ident.
št. 1739-01166-13, z ident. št. 1739-01166-14
in z ident. št. 1739-01166-15, stoječih na parc.
št. 247/4, k.o. Zgornja Šika, dne 19. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 28318/2004, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 18. 11. 1991, sklenjene med Železniškim
gospodarstvom – Železniški zdravstveni dom
Ljubljana, p.o. (kot prodajalcem) in Francem
Horvatom (kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008

Dn 34603/2004
Os-5974/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jerice Koser,
Proletarska ul. 2, Ljubljana, ki jo zastopa
družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 37.E, vpisani v podvl.
št. 1398/37, k.o. Moste, dne 21. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 34603/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 5. 8.
1964, sklenjene med Stanovanjskim skladom skupščine Občine Ljubljana Moste
- Polje (kot prodajalcem) in Inštitutom za
zgodovino delavskega gibanja Ljubljana (kot
kupcem),
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Inštitutom za zgodovino delavskega gibanja
Ljubljana (kot prodajalcem) in ZGP Mladinsko knjigo, TOZD Trgovina (kot kupcem),
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 6.
1977, sklenjene med ZGP Mladinsko knjigo,
TOZD Trgovina (kot prodajalcem) in Andrejo
Mlinar (kot kupovalko),
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 4.
1984, sklenjene med Andrejo Mlinar (kot
prodajalko) in DO Lek Ljubljana (kot kupcem),
– menjalne pogodbe z dne 25. 4. 1984,
sklenjene med DO Lek Ljubljana (kot prvo
pogodbeno stranko) ter Majo in Nikom Slovenc (kot drugo pogodbenima strankama).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
Dn 28972/2004
Os-5975/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pečnik Majde, Glinškova ploščad 21, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1734-1187-37, stoječi na parc.
št. 1001/6, k.o. Ježica, dne 16. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 28972/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. 474/78-05/20-77 z dne 17. 8. 1978,
sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje n.sol.o. (kot prodajalcem) in
Mihaelom Srebrnjakom (kot kupcem),
– aneksa k pogodbi št. 474/78-05/20-77
z dne 16. 1. 1979, sklenjenega med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje n.sol.
o. (kot prodajalcem) in Mihaelom Srebrnjakom (kot kupcem),
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z dne 5. 6. 1980, sklenjene med Miho
Srebrnjakom (kot prodajalcem) in Ivico Kurent-Hiti (kot kupovalko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
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Dn 27576/2004
Os-5976/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Jasne Kralj
Pavlovec, Šarhova 8, Ljubljana in Matjaža
Pavlovca, Trubarjeva 14, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1736-819-57, stoječi na parc.
št. 233/4, 233/5, 233/6 in 233/7, k.o. Brinje I,
dne 13. 5. 2008, pod opr. št. Dn 27576/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Občino Ljubljana Bežigrad (kot prodajalko)
in Emono Jata Reja (kot kupovalko),
– prodajne pogodbe z dne 1. 8. 1990,
sklenjene med Družbenim podjetjem Jata
Reja Domžale p.o. (kot prodajalko) in Anko
Gliha (kot kupovalko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
Dn 28940/2004
Os-5977/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gradišek
Dominika, Kogojeva 4, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 56.E, vpisani v podvl.
št. 3182/56, k.o. Dravlje, dne 16. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 28940/2004, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 14. 4. 1982, sklenjene med Bredo Konte (kot prodajalko) ter
Silvom in Antonijo Šega (kot kupcema),
– kupne pogodbe z dne 4. 3. 1986, sklenjene med Silvom in Antonijo Šega (kot prodajalcema) ter Milanom in Sonjo Miklavčič
(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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
Dn 29384/2004
Os-5978/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Silve
Kompolšek, Celovška 87, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z
identifikatorjem 54.E, podvl. št. 2131/54, k.o.
Spodnja Šiška, dne 20. 5. 2008, pod opr.
št. Dn 29384/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G-1035 z
dne 27. 6. 1969, sklenjene med Poslovnim
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združenjem Giposs Ljubljana (kot prodajalcem) in Silvo Kompolšek (kot kupovalko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2008
Dn 29038/2004
Os-6011/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Doroteje Omahen, Litijska 281, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 473.E, vpisani v podvl.
št. 2831/140, k.o. Bežigrad, dne 16. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 29038/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. 65/65 z dne 21. 4. 1965, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje
(kot prodajalcem) in Avgustom Turnškom
(kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2008
Dn 28203/2004
Os-6012/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki
jo zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 1734-01343-27,
stoječi na parc. št. 1236/7, k.o. Ježica, dne
16. 5. 2008, pod opr. št. Dn 28203/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. L-1492-BV/GA z dne 18. 5. 1977,
sklenjene med SGP Stavbenik Koper n.sol.
o., TOZD GO Ljubljana (kot prodajalcem)
in Bojanom Faturjem ter Slavkom Faturjem
(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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2008
Dn 30454/2004
Os-6013/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Viljemke
Centrih, Bratovševa ploščad 31, Ljubljana,
ki jo zastopa družba SPL Ljubljana d.d.,
Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah z ident.
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št. 23.E, 24.E in 25.E, vpisanih v podvl.
št. 1858/12, k.o. Ježica, dne 21. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 30454/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 360/76-02/5 z
dne 5. 7. 1976, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje (kot prodajalcem) ter Jožetom Blagovičem in Drago
Blagovič (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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2008
Dn 28967/2004
Os-6014/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ljuba Urajnarja, Glinškova ploščad 19, Ljubljana, ki
ga zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 1734-1216-30,
stoječi na parc. št. 1000/9, k.o. Ježica, dne
16. 5. 2008, pod opr. št. Dn 28967/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. 480/78-05/20-76 z dne 18. 8. 1978,
sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o. (kot prodajalcem) in
Andrejem Pernekom (kot kupcem),
– aneksa k pogodbi št. 480/78-05/20-76
z dne 16. 1. 1979, sklenjenega med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.
o. (kot prodajalcem) in Andrejem Pernekom
(kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2008
Dn 27614/2004
Os-6015/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev PPS Andrej Švab, s.p. in
Doler - Švab Danice, oba Tomšičeva 30, Slovenj Gradec, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino z ident. št. 1738-3137-23,
stoječi na parc. št. 102/12, k.o. Dravlje, dne
13. 5. 2008, pod opr. št. Dn 27614/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– soinvestitorske pogodbe št. 83-7746
z dne 5. 4. 1983, sklenjene med Zavodom
za izgradnjo Ljubljane (kot investitorjem) in
Majdo Božič (kot soinvestitorko),
– dodatka k soinvestitorski pogodbi
št. 83-7746 z dne 31. 1. 1984, sklenjenega
med Zavodom za izgradnjo Ljubljane (kot
investitorjem) in Majdo Božič (kot soinvestitorko).
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 23. 6. 2008
Dn 26379/2004
Os-6016/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Vojka in Irene Dečko, oba stanujoča Mlinska pot 22, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1756-04402-2, stoječi na
parc. št. 276/33 in 275/9, k.o. Črnuće, dne
21. 5. 2008, pod opr. št. Dn 26379/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. BS 111/1, BS 112/1 53/82 z dne 13. 4.
1983, sklenjene med SOZD ZGP Giposs
Ljubljana (kot prodajalcem) ter Vojkom Dečko in Ireno (Dedakovič) Dečko (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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2008
Dn 28509/2004
Os-6017/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Barbke Lapuh,
Kumrovška ulica 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident.
št. 1736-00081-8, stoječi na parc. št. 50/23
in 275/9, k.o. Brinje I, dne 16. 5. 2008, pod
opr. št. Dn 28509/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 58/74 z dne 9. 4.
1974, sklenjene med GIP Ingrad Celje (kot
prodajalcem) ter Miralemom Čejvanom in
Daliborko-Čejvan (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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2008
Dn 28742/2004
Os-6018/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Hajdinjaka, Kvedrova ulica 7, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 26.E, vpisani v podvl. št. 341/26,
k.o. Nove Jarše, dne 19. 5. 2008, pod opr.
št. Dn 28742/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu stanovanja z dne
8. 1. 1969, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis Ljubljana (kot
prodajalcem) in Francem Hajdinjakom (kot
kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2008

knjižni zadevi predlagatelja ZRMK Holding
d.d., Dimičeva 12, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnica Judita Verbole iz Ljubljane, zaradi izbrisa stare hipoteke pri nepremičninah
parc. št. 226/5, 226/6, 226/11, 226/14 in
226/16, vse vpisane v vl. št. 2767, k.o. Bežigrad, v lasti ZRMK Holding d.d., Dimičeva
12, Ljubljana, do celote, se začne postopek
za izbris starih hipotek:
– v znesku 300.000 YUD, vpisane na
podlagi pogodbe o kratkoročnem kreditu z
dne 20. 7. 1990, v korist upnika Zavoda za
raziskavo materiala in konstrukcij, Dimičeva
12, Ljubljana, pod Dn št. 20/1991,
– v znesku 423.977 YUD, vpisane na
podlagi pogodbe o kratkoročnem kreditu z
dne 20. 7. 1990, v korist upnika Zavoda za
raziskavo materiala in konstrukcij, Dimičeva
12, Ljubljana, pod Dn št. 21/1991,
– v znesku 200.000 YUD, vpisane na
podlagi pogodbe o kratkoročnem kreditu z
dne 10. 7. 1990, v korist upnika Zavoda za
raziskavo materiala in konstrukcij, Dimičeva
12, Ljubljana, pod Dn št. 22/1991.
Pozivajo se hipotekarni upnik oziroma
zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko na zgoraj navedeni nepremičnini,
da v roku treh mesecev od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču nasprotujejo izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega zemljiškoknjižnega postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2008

Dn 29275/2004
Os-6069/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Radovana Mihajlovića,
Kajuhova 38, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 211.
E, vpisani v podvl. št. 1452/41, v k.o. Moste,
dne 22. 5. 2008, pod opr. št. Dn 29275/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 590 z dne 21. 2. 1992, sklenjene med
Republiko Slovenijo (kot prodajalko) in Terezijo Bučar (kot kupovalko) za nepremičnino,
ki ima sedaj identifikator št. 211.E, vpisano v
podvl. št. 1452/41, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2008
Dn 29938/2004
Os-6095/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Irme Lavrenčič,
Prijateljeva 21, Ljubljana, ki jo zastopa SPL
Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. dela stavbe 2677-379-5,
stoječi na parc. št. 25/42, v k.o. Prule, dne
22. 5. 2008, pod opr. št. Dn 29938/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– menjalne pogodbe z dne 28. 4. 1993,
sklenjene med Angelo Kozel (kot prvo pogodbeno stranko) in Gregorjem Berganton
(kot drugo pogodbeno stranko), za nepremičnino z ident. št. dela stavbe 2677-379-5,
stoječo na parc. št. 25/42, v k.o. Prule,
– prodajne pogodbe z dne 5. 7. 1993,
sklenjene med Angelo Kozel (kot prodajalko)
in Irmo Lavrenčič (kot kupovalko), za nepremičnino z ident. št. dela stavbe 2677-379-5
stoječo na parc. št. 25/42, v k.o. Prule.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2008
Dn 20771/2006
Os-6122/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kogovšek Branka, Pot na Fužine 47, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino

z identifikatorjem št. 26.E, vpisano v podvl.
št. 1616/26, k.o. Moste, dne 12. 5. 2008, pod
opr. št. Dn 20771/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 210/80 z dne
19. 8. 1980, sklenjene med Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring (kot prodajalcem) ter
Brankom Kogovškom in Danijelo (Markošek)
Kogovšek (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj identifikator št. 26.E, vpisano v
podvl. št. 1616/26, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2008
Dn 6587/2006
Os-6125/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ljilje Kavšek, Tugomerjeva ulica 20, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani
v podvl. št. 4519/14, k.o. Zgornja Šiška,
dne 26. 5. 2008, pod opr. št. Dn 6587/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 2. 6. 1966, sklenjene med
prodajalcem Gradbenim podjetjem Tehnika
iz Ljubljane ter kupcema Jožetom in Marijo
Jaklič iz Ljubljane.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2008
Dn 23947/2002
Os-6126/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Univerze v
Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, ki jo
zastopa odv. Bojan Klenovšek, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino parc.
št. 235/3, vpisano pri vl. št. 640, k.o. Gradišče-predmestje II, dne 12. 5. 2008, pod opr.
št. Dn 23947/2002, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o neodplačnem prenosu pravic
upravljanja z dne 8. 6. 1994, sklenjene med
Kemijskim institutom Ljubljana (kot izročiteljem) ter Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo (kot prevzemnico).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2008
Dn 8388/2004
Os-6244/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiško-
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Dn 2945/2006
Os-6274/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Tanje Durin,
Šišenska cesta 19, Ljubljana in Primoža
Primožiča, Parapatova ulica 9, Kamnik,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1739-1081-16, stoječi
na parc. št. 501/72, k.o. Zgornja Šiška, dne
9. 5. 2008, pod opr. št. Dn 2945/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 712/62 z dne 15. 6. 1962, sklenjene med
Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana – Šiška (kot prodajalcem) in
Jožetom Sluga (kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2008
Dn 28259/2004
Os-6360/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vene Jožefa,
Črtomirova 18, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stoječi na
parc. št. 1551/86, vpisani v vložek št. 196,
k.o. Zelena Jama, dne 16. 5. 2008, pod opr.
št. Dn 28259/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 14. 1.
1978, sklenjene med Jožetom Groznikom
(kot prodajalcem) in Jožetom Venetom (kot
kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2008
Dn 17239/2004
Os-6464/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sinanović Ibrahima, Rusjanov trg 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 2039/226
– stanovanje št. 64, Rusjanov trg 2, Ljubljana, z ident. št. 1772-162-226, k.o. Slape, dne
20. 5. 2008, pod opr. št. Dn 17239/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z
dne 8. 5. 1987, št. 011143/87, sklenjene med
GP Pionir Novo mesto in Sinanovič Edino,
Sneberska 20d, Ljubljana Polje, za stanovanje št. 64 v 7. nadstropju, v soseski MS 4,5
Fužine, v k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2008
Dn 8424/2005
Os-6465/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vilman Božidarja,
Zasip, Ledina 17, Bled, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v
vl. št. 4204/94 – stanovanje št. 76, Tržaška
c. 121, Ljubljana, k.o. Vič, dne 20. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 8424/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 3.0.938-59/91 z dne 13. 11.
1991, sklenjene med ŽG Železniško gradbeno podjetje Ljubljana ter Vilman Cveto in
Vilman Božidarjem, za stanovanje št. 76, v
hiši Tržaška 121, Ljubljana, v k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2008
Dn 33709/2004
Os-6466/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Premk Igorja, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki ga zastopa
SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1487/1 – stanovanje z
ident. št. 1736-0081-003 in pomožni prostor
z ident. št. 1736-0081-004, k.o. Brinje I, dne
16. 4. 2008, pod opr. št. Dn 33709/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– pogodbe št. 70/73 z dne 14. 11. 1973,
sklenjene med GP Obnova Ljubljana in Šelih Majdo, Šarhova 30, Ljubljana, za stanovanje št. 8 v 3. nadstropju, v soseski BS7,
k.o. Brinje;
– darilne pogodbe z dne 15. 8. 1986,
sklenjene med Sladič Majdo in Sladič
Francem, oba Novo Polje cesta IV/3, Ljub
ljana.
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 4. 7. 2008
Dn 17335/2004
Os-6481/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Meke Edvarda, Ulica Pregnancev 16, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 1832/41 – stanovanje št. 43
v 4. nadstropju, s shrambo št. 43 v kleti, Ulica Pregnancev 16, Ljubljana – k.o.
Šentvid nad Ljubljano, dne 18. 6. 2008,
pod opr. št. Dn 17335/2004, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z
dne 21. 12. 1967 in dodatka k tej pogodbi
z dne 21. 12. 1967, oba sklenjena med
Astra veletrgovina Ljubljana in Meke Edotom, za stanovanje št. B/3, v 4. nadstropju,
Ljubljana Šentvid.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2008
Dn 24594/2006
Os-6486/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lesar Zdenje, Kamnogoriška 46, 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, k.o. Dravlje in
vl. št. 3350 – parc. št. 428, k.o. Dravlje, dne
6. 6. 2008, pod opr. št. Dn 24594/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 12 z dne 10. 11. 1993, sklenjene med
Iskra Delta – v stečaju, Celovška 264, Ljubljana in Povše Marjanom, Naselje Srečka Kosovela 19, Zagorje ob Savi, za sobo
št. 1221, v XII. nadstropju objekta na parc.
št. 432 in 428, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2008

Dn 213/2006
Os-6488/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hopla podjetje za trgovino, proizvodnjo in razvoj d.o.o., Brnčičeva ulica 5, Ljubljana Črnuče, ki ga zastopa
Kure Ana, Cesta ob Gramoznici 16, Miklavž
na Dravskem polju, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini parc. št. 1119/29 in
1120/3, vpisani v vl. št. 2114, k.o. Črnuče,
dne 20. 5. 2008, pod opr. št. Dn 213/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– aneksa št. 1 k pogodbi o izročitvi poslovnega prostora malo gospodarstvo BP
6/4 1B z dne 20. 12. 1996, sklenjenega
med Inženiring Galeb d.o.o. Izola in Omega Commerce d.o.o., Dobrepolje, za parc.
št. 1119/29 in 1120/3, k.o. Črnuče,
– prodajne pogodbe z dne 15. 6. 2004,
sklenjene med Omega Commerce d.o.o.,
Videm Dobrepolje in Hopla d.o.o. Ljubljana
Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2008
Dn 30064/2006
Os-6489/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Papaja Trgovina,
proizvodnja in storitve d.o.o., Gabrsko 12,
Trbovlje, ki jo zastopa notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1038/23
– poslovni prostor št. 23 v kleti, Tržaška
c. 2, Ljubljana, k.o. Gradišče II, dne 10. 1.
2008, pod opr. št. Dn 30064/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji z
dne 18. 5. 1992, sklenjene med Iskra SEM
d.o.o. Ljubljana in Karaić Rastkom, Clevelandska 43, Ljubljana, za kletni prostor št. 3,
k.o. Gradišče predmestje II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2008
Dn 12957/2006
Os-6490/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice – pok. Lamovec Tatjane, po njej dedič Lamovec Andrej,
Nanoška 17, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4153/5 – stanovanje št. 5 z
balkonom, shrambo in drvarnico, z ident.
št. 1723-4783-005, Jamova cesta 62, Ljubljana – k.o. Vič, dne 6. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 12957/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listi-
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ne, kupoprodajne pogodbe št. 66/65 z dne
31. 8. 1965, sklenjene med GP Tehnograd
Ljubljana in Serša Romanom, za stanovanje
v zgradbi C-23, ob Jamovi ulici.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2008

nepremičnine, pripisane vl. št. 2307, k.o.
Tezno in je zanje prodajalec dovolil vknjižbo
lastninske pravice v njeno korist, Prevent
gradnje d.o.o. pa je prejel stanovanje v izmeri 77,25 m2, v pritličju stanovanjske hiše
v Mariboru, Pobreška cesta 38, stoječe na
parc. št. 3055, pripisane vl. št. 1988, k.o.
Pobrežje in za katero je Bogdana Vukić dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist
pridobitelja.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 6. 2008

Dn 16240/2007
Os-5676/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Koloniale
Veletrgovina – v likvidaciji, d.d., Tržaška cesta 39, Maribor, ki jo zastopa likvidacijski
upravitelj Milan Škof, ki ga zastopa pooblaščena družba Cekov nepremičnine d.o.o.,
Prešernova ulica 10a, Maribor, po dir. Nives
Cekov, vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, parc. št. 1501, vl. št. 1693, k.o.
Pobrežje, pod Dn št. 16240/2007, dne 3. 4.
2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 8. 5. 1963,
med prodajalci Jožico Hribernik, Slavkom
Hribernikom, Božom Hribernikom, Jožetom
Hribernikom in Ireno Hribernik ter kupovalko
Veletrgovino »Prehrana« Maribor, Gorkega
ulica 34, s katero so prodajalci kupovalki prodali stanovanjsko poslovno stavbo v
Mariboru, Ulica heroja Vojka Premrla 26, s
pravico brezplačne uporabe stavbne parc.
št. 669 ter 844/13 in 898/3, pripisanih vl.
št. 1014 ter 1162, k.o. Pobrežje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2008
Dn 13267/2007
Os-5677/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ferdinanda
Beline, stanujočega Štrekljeva ulica 46, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa notarka
Breda Horvat, Vetrinjska ulica 11, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 2840/1, k.o. Tezno, pod
Dn št. 13267/2007, dne 8. 5. 2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 15. 9. 1993, sklenjene med
prodajalcem Svila storitve, Podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Maribor,
Ob Dravi 6, ki ga je zastopal direktor družbe
Jože Smole in kupcem Ferdinandom Belino,
Štrekljeva ulica 46, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanje št. 10, v III.
nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Štrekljeva ulica 46, Maribor, stoječe na parc.
št. 122, pripisani vl. št. 1941, k.o. Tezno in
na njem dovolil vpis lastninske pravice na
ime kupca.
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 12. 6. 2008
Dn 13521/2006
Os-5678/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane Štarkl,
stanujoče Borova vas 5, Maribor, ki jo po
pooblastilu zastopa notarka Breda Horvat,
Vetrinjska ulica 11, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 1716/4, k.o. Spodnje Radvanje, pod
Dn št. 13521/2006, dne 5. 5. 2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 2906/93, ki sta
jo na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) sklenila prodajalka
Občina Maribor, ki jo je zastopal predsednik
Izvršnega sveta Anton Rous in kupovalka
Manica Sancin, EMŠO 2107948505297,
stanujoča Borova vas 5, Maribor, s katero
je prodajalka kupovalki prodala stanovanje
št. 4 v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Borova vas 5, Maribor, stoječe na parc.
št. 2345, k.o. Spodnje Radvanje in na njem
dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime
kupovalke ter
– aneksa št. 1 k tej prodajni pogodbi z
dne 15. 4. 1993, o spremembi določb pogodbe glede plačila kupnine in dodanem
dovolilu kupovalke Manice Sancin, da se
za predmetno stanovanje vknjiži prepoved
odtujitve v korist prodajalke do popolnega
plačila kupnine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2008
Dn 1272/2007
Os-5787/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bogdane Vukić, stanujoče Dogoška cesta 109,
Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa notar Stanislav Bohinc, Ulica Vita Kraigherja
1, Maribor, vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini vl. št. 2307, k.o. Tezno, pod
Dn št. 1272/2007, dne 2. 6. 2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 2. 2. 2004,
sklenjene med prodajalcema Danilom Šelihom in Marijo Šelih, stanujoča Dogoška
cesta 109, Maribor ter kupcem Prevent gradnje d.o.o., Kidričeva 6, Slovenj Gradec, ki
ga je zastopal namestnik direktorja Marjan
Pinter, s katero sta prodajalca kupcu prodala vsak svojo 1/2 nepremičnin, ležečih na
parc. št. 2097/4, pripisanih vl. št. 2307, k.o.
Tezno in s katero sta dovolila na navedenih
nepremičninah vknjižbo lastninske pravice
v korist kupca in
– menjalne pogodbe z dne 2. 2. 2004, s
katero sta Prevent gradnje d.o.o., Kidričeva
6, Slovenj Gradec in Bogdana Vukić, Pobreška cesta 38, Maribor, zamenjala svoje nepremičnine tako, da je Bogdana Vukić dobila
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Dn 232/2008
Os-5788/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gorazda
Kulovca, stanujočega Dominkuševa ulica 8,
Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnica Tatjana Prelog Kolenc, Partizanska
cesta 23, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, podvl. št. 1356/17,
k.o. Maribor Grad, pod Dn št. 232/2008,
dne 3. 6. 2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe, sklenjene dne 15. 9.
1993, na podlagi Stanovanjskega zakona
(Ur. l. RS, št. 18/91), s katero je prodajalka
Mariborska livarna Maribor, d.o.o., Oreško
nabrežje 9, Maribor, po predsedniku družbe
Antonu Vončini prodala kupovalki Mariji Čović, stanujoči Dominkuševa ulica 8, Maribor,
dvosobno stanovanje št. 35, v V. nadstropju
stanovanjskega objekta na naslovu Dominkuševa ulica 8, Maribor, stoječega na parc.
št. 526 pripisani vl. št. 602, k.o. Maribor
– Grad in dovolila, da se pri navedenem
stanovanju kupovalka vknjiži kot imetnica
lastninske pravice.
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 13. 6. 2008
Dn 4762/2006
Os-5931/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dragana Ilića,
stanujočega Goriška ulica 23b, Maribor, ki
ga po pooblastilu zastopa Flatmary, Marija
Topolovec, s.p., Glavni trg 17b, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
podvl. št. 1769/19, k.o. Spodnje Radvanje,
pod Dn št. 4762/2006, dne 6. 5. 2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 117/1993 z
dne 6. 7. 1993, sklenjene med prodajalcem
SKB Nepremičnine & leasing, d.o.o., Slovenska ulica 54, Ljubljana, ki ga je zastopal
direktor Franci Gerbec in kupovalko Anico
Ožinger, roj. 22. 7. 1930, stanujočo Goriška
ulica 23b, Maribor, s katero je prodajalec
kupovalki prodal stanovanje št. 1, v pritličju stavbe Goriška ulica 23b, Maribor, parc.
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št. 608, vl. št. 1365, k.o. Spodnje Radvanje
in na njem dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime kupovalke;
– darilne pogodbe, ki sta jo dne 22. 7.
1993 sklenili darovalka Anica Ožinger in obdarjenka Helena Steineker, roj. 15. 7. 1961,
stanujoča Goriška ulica 23b, s katero je darovalka obdarjenki podarila stanovanje št. 1,
v pritličju stavbe Goriška ulica 23b, Maribor,
parc. št. 608, vl. št. 1365, k.o. Spodnje Radvanje in na njem dovolila vknjižbo lastninske
pravice na ime obdarjenke;
– prodajne pogodbe z dne 20. 8. 1993, ki
sta jo sklenila prodajalka Helena Steineker
in kupec Borut Vobič, roj. 11. 3. 1963, stanujoč Šarhova ulica 23, Maribor, s katero je
prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 1,
v pritličju stavbe Goriška ulica 23b, Maribor,
parc. št. 608, vl. št. 1365, k.o. Spodnje Radvanje in na njem dovolila vknjižbo lastninske
pravice na ime kupca in
– prodajne pogodbe z dne 15. 6. 1995,
sklenjene med prodajalcem Borutom Vobičem in kupcema Rozo Pintarič, EMŠO
2008925506093, stanujočo Ptujska cesta
225, Maribor in Ivanom Pintaričem, EMŠO
2005926500820, stanujočim Ptujska cesta
225, Maribor, s katero je prodajalec kupcema prodal vsakemu do ½ celote stanovanja
št. 1, v pritličju stavbe Goriška ulica 23b,
Maribor, parc. št. 608, vl. št. 1365, k.o. Spodnje Radvanje 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 podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 6. 2008
Dn 4772/2007
Os-5932/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Klem-Commerce
d.o.o., Počehova 14a, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa Dodoma d.o.o., Partizanska
cesta 13a, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, parc. št. 435/38, vl.
št. 394, k.o. Počehova, pod Dn št. 4772/2007,
dne 3. 6. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 7. 6.
2000, med prodajalcem System Špitalar &
Co. d.o.o., Slivniška cesta 6, Hoče, ki ga je
zastopal direktor Stojan Špitalar in kupcem
Klem-Commerce d.o.o., Počehova 14a, Maribor, ki ga je zastopal dir. Maks Selinšek, s
katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino, parc. št. 435/38, pripisano vl. št. 394,
k.o. Počehova in na njej dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.
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 18. 6. 2008
Dn 14259/2005
Os-5933/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiško-
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knjižni zadevi predlagatelja Inventa d.o.o.,
Razlagova ulica 24, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 1433/41, k.o. Maribor – Grad, pod
Dn št. 14259/2005, dne 3. 6. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe,
sklenjene dne 12. 12. 1991, med prodajalcem TKI Pinus Rače, Rače, p.o., Grajski
trg 21, ki ga je zastopal direktor Stanislav
Murko in kupcem Bogomilom Breznikom,
roj. 30. 12. 1911, stanujočim Aškerčeva ulica 24, Maribor, s katero je prodajalec kupcu
prodal 2,5 sobno stanovanje št. 6, v stavbi
na naslovu Aškerčeva ulica 24, Maribor, stoječi na parc. št. 659, pripisani vl. št. 693, k.o.
Maribor – Grad in dovolil, da se v zemljiški
knjigi kupec vknjiži kot lastnik.
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 18. 6. 2008
Dn 1559/2007
Os-5934/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dnevnik, Časopisna družba d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik
Gregor Zupančič, Mala ulica 5, Ljubljana, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
podvl. št. 1858/17, k.o. Koroška vrata, pod
Dn št. 1559/2007, dne 3. 6. 2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 1/88 sklenjene
dne 20. 5. 1988, med prodajalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor, po
pooblaščeni organizaciji Zavodu za izgradnjo mesta Maribor, Slovenska ulica 40, ki
ga je zastopal direktor Vinko Borec in kupcem ČTP Pravica – Dnevnik, TOZD ČP Ljubljanski dnevnik, Ljubljana, Kopitarjeva 4, ki
ga je zastopal direktor TOZD Drago Bitenc,
s katero je prodajalka kupcu prodala poslovni prostor št. 2 v objektu A, v Smetanovi ulici
27, Maribor, sestavljen iz pritličnega dela v
obsegu 69,25 m2 in kletnega dela v obsegu
41,60 m2, stoječe na parc. št. 1514/2, 1514/1
in 1513, pripisano vl. št. 1053 in 1337, k.o.
Koroška vrata in dovolil, da se kupec vknjiži
kot imetnik pravice uporabe.
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 18. 6. 2008
Dn 11829/2007
Os-5962/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žito d.d., Šmartinska cesta 154, Ljubljana, ki ga zastopata
predsednik uprave mag. Iztok Bricl in član
uprave Sandi Svoljšak, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, parc. št. 872/1,
872/2 in 873, vl. št. 959, k.o. Miklavž na
Dravskem polju, pod Dn št. 11829/2007,

dne 4. 6. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 24. 12. 1982,
sklenjene med prodajalcema Marijo Kniplič
in Ivanom Knipličem, stanujočih Ulica Nade
Kovačič 7, Miklavž na Dravskem polju in
kupcem ŽK Intes, TOZD Kruh-pecivo Maribor, Ulica Jožice Flander 2, ki ga je zastopal
direktor Slavko Roškar, s katero sta prodajalca kupcu prodala stanovanjsko hišo na
naslovu Ulica Nade Kovačič 7, Miklavž na
Dravskem polju in funkcionalno zemljišče,
vse ležeče na parc. št. 872 in 873, pripisane
vl. št. 959, k.o. Miklavž na Dravskem polju.
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 20. 6. 2008
Dn 1335/2006
Os-5963/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bruna Kmetiča, Volmajerjeva ul. 4, Selnica ob Dravi, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
parc. št. 673, vl. št. 641, k.o. Maribor Grad,
pod Dn št. 13335/2006, dne 12. 6. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. MZ–356/65 z dne 28. 8.
1965, s katero je Občina Maribor – Center,
ki jo je zastopal Komunalni sklad Maribor,
Prešernova ulica 6, po predsedniku upravnega odbora sklada Jožetu Kuntnerju, oddala mestno zemljišče – stavbno parcelo
št. 173/5, k.o. Grajski marof, ob Aškerčevi in
Kersnikovi ulici, v uporabo za izgradnjo 16
garažnih boksov investitorjem, med drugim
tudi Stanku Težaku, stanujočemu Aškerčeva
ulica 28, Maribor, katere je zastopal Mirko
Sitar in
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 12.
1973, ki sta jo sklenila prodajalec Stanko
Težak, stanujoč Igriška ulica 141 in kupca
Bruno Kmetič ter Marija Kmetič, stanujoča Kopitarjeva ulica 1, Maribor, s katero
je prodajalec kupcema prodal garažni boks
št. 6 v Kersnikovi ulica 7–13, ki stoji na parc.
št. 173/5, k.o. Grajski marof.
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 20. 6. 2008
Dn 1229/2007
Os-5964/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lučke Pristavec, Za tremi ribniki 18, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 2534/7, k.o. Tabor, pod
Dn št. 1229/2007, dne 2. 6. 2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine kupoprodajne pogodbe
št. 1137-293/12-4/2-SM z dne 13. 9. 1972,
sklenjene med prodajalcem Podjetjem za
visoke gradnje Stavbar Maribor, Industrij-
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ska ulica 13, ki ga je zastopal glavni direktor Valentin Breznik in kupovalko Nado
Pukl, stanujočo Ribniško selo 36, Maribor
ter Lučko Trpin, stanujočo Prešernova ulica
2, Maribor, s katero je prodajalec kupovalkama prodal enosobno stanovanje št. 5, v
III. nadstropju stavbe na naslovu Gorkega
ulica 18, Maribor, stoječe na parc. št. 425/1,
pripisani vl. št. 1337, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 6. 2008

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 7. 2008

Dn 1634/2007
Os-5965/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stanka Frasa, Plečnikova ul. 4, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, parc. št. 148, k.o.
Spodnje Radvanje, pod Dn št. 1634/2007,
dne 12. 6. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe, ki sta jo v mesecu januarju leta 1972 sklenila Gradbeno podjetje Dravograd kot prodajalec in Stanko Fras,
stanujoč Celjska ulica 10, Maribor, kot kupec,
s katero je prodajalec kupcu prodal garažni
boks ob Rezijanski ulici v Mariboru, stoječ na
parc. št. 148, k.o. Spodnje Radvanje.
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 20. 6. 2008
Dn 7675/2007
Os-5966/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Draga Završnika, Kardeljeva c. 77, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, podvl. št. 1779/109,
k.o. Spodnje Radvanje, pod Dn št. 7675/2007,
dne 12. 5. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 8/91 z dne 17. 12. 1991, sklenjene na
podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l.
RS, št. 18/91), med prodajalcem STTC Maribor, p.o. Tržaška cesta 53, ki ga je zastopal
direktor Andrej Redjko in kupcema Dragom
Završnikom in Alenko Završnik, stanujočima
Kardeljeva cesta 77, Maribor, s katero je prodajalec kupcema prodal trisobno stanovanje
v VI. nadstropju stavbe na naslovu Kardeljeva
cesta 77, Maribor, z neto površino 78,70 m2 in
dovolil, da se kupca, vsak do ½ celote vknjižita
kot lastnika na tem stanovanju.
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 20. 6. 2008

Dn 6401/1999
Os-5967/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev SGP Stavbar, Podjetje visoke gradnje d.o.o., Industrijska ulica
13, Maribor in Branka Stupana, Kardeljeva
c. 73, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 1779/128, k.o.
Spodnje Radvanje, pod Dn št. 6401/1999,
dne 4. 6. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 3338-764/13-2-3/PS z dne
17. 1. 1983, s katero je prodajalec Gradbeno podjetje Stavbar Maribor, z. n.sol.o.,
Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal direktor TOZD Visoke gradnje Miroslav Brkić, kupcema Jusufi Međitu, iz Piroka
– Tetova in Asani Reziku iz Piroka – Tetova,
vsakemu do ½, prodal lokal št. 5, v pritličju
objekta »D« S-23, Iamela 2, Kardeljeva cesta, Maribor, stoječega na parc. št. 364, k.o.
Spodnje Radvanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2008
Dn 1562/2005
Os-6204/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lee
Tovarnik, stanujoče Aškerčeva ulica 33,
Ruše, ki jo po pooblastilu zastopa Otto
Consulting d.n.o., Metelkova 39a, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 1274/12, k.o. Ruše, pod
Dn št. 1562/2005, dne 12. 6. 2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 339/93 z
dne 15. 7. 1993, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 18/91) med prodajalcem Tovarno dušika Ruše, podjetjem za opravljanje pomožnih proizvodnih in drugih storitve d.o.o.,
ki ga je zastopal pomočnik direktorja Oto
Peruš in kupovalko Leo Gruber, EMŠO
3005956505669, stanujočo Ulica Pohorskega bataljona 4, Ruše, s katero je prodajalec
kupovalki prodal trisobno stanovanje št. 11,
v III. nadstropju stanovanjske zgradbe Ulica Pohorskega bataljona 4, Ruše, stoječe
na parc. št. 949, pripisani vl. št. 1052, k.o.
Ruše in na njem dovolil vknjižbo lastninske
pravice na ime kupovalke ter
– prodajne pogodbe z dne 2. 6. 1999,
sklenjene med prodajalko Leo Tovarnik, stanujočo Aškerčeva ulica 33, Ruše in kupcema Manico Kos, EMŠO 1708942505147,
stanujočo Fala 40a, Selnica ob Dravi in Ervinom Kosom, EMŠO 0301942500181, stanujočim Fala 40a, Selnica ob Dravi, s katero
je prodajalka kupcema prodala stanovanje
št. 11, v III. nadstropju stanovanjske stavbe
Ulica Pohorskega bataljona 4, Ruše, stoječe
na parc. št. 949, pripisani vl. št. 1052, k.o.
Ruše in na njem dovolila 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
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Dn 8913/2007
Os-6205/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Davida Lešnika,
stanujočega Ulica Ruške čete 5, Ruše, ki
ga po pooblastilu zastopa notar Stanislav
Bohinc, Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 1350/21, k.o. Ruše, pod
Dn št. 8913/2007, dne 13. 6. 2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 0403-S-36/1
-2484/93 z dne 15. 4. 1993, sklenjene na
podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur.
l. RS, št. 18/91), s katero je prodajalka Republika Slovenija, ki jo je na podlagi sklepa
Izvršnega sveta Skupščine RS zastopal minister za notranje zadeve Ivan Bizjak, prodala kupcu Srečku Potočarju, rojenemu 15. 10.
1960, stan. Ulica Ruške čete 5, Ruše, dvosobno stanovanje št. 21, v III. nadstropju
stanovanjskega bloka v Rušah, Ulica Ruške čete 5 in dovolila, da se pri navedenem
stanovanju vknjiži etažna lastninska pravica
na ime kupca,
– aneksa št. 0403-S-36/1-2484-1/96 z
dne 2. 11. 1996, k zgoraj navedeni pogodbi, o spremembah glede načina plačila kupnine in
– kupoprodajne pogodbe o nakupu stanovanja z dne 7. 2. 1997, s katero je prodajalec Srečko Potočar prodal kupcema
Jožetu Korošcu, roj. 13. 5. 1966 in Andrejki
Korošec, roj. 12. 7. 1969, stanujočima Gosposvetska cesta 33, Maribor, stanovanje
št. 21, v III. nadstropju večstanovanjske hiše
v Rušah, Ulica Ruške čete 5 in dovolil, da se
na njem vknjiži lastninska pravica v korist
kupcev, za vsakega v višini ½ 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 1. 7. 2008
Dn 11204/2006
Os-6206/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Silve Rižnar,
stanujoče Velika Nedelja 5, Velika Nedelja,
ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik Igor
Majnik, Aškerčeva ulica 16, Ptuj, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, parc.
št. 612/3, vl. št. 123, k.o. Gaj nad Mariborom,
pod Dn št. 11204/2006, dne 12. 6. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 17. 11. 1991, sklenjene
po določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l.
RS, št. 18/91), s katero je prodajalec Petrol
Rafinerija Maribor, p.o. Maribor, Linhartova
ulica 17a, ki ga je zastopal Alojz Vidmar,
kupcu Francu Osvaldu, stanujočemu Ulica
bratov Greifov 26, Maribor, prodal stanovanje št. 12, v III. nadstropju večstanovanjske
hiše v Mariboru, Ulica bratov Greifov 26 in
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dovolil, da se na tej nepremičnini vpiše lastninska pravica na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 7. 2008
Dn 17122/2006
Os-6207/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Alojza Frasa in
Marije Fijačko–Fras, stanujočih Partizanska
cesta 13, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 1742/5, k.o.
Maribor Grad, pod Dn št. 17122/2006, dne
12. 6. 2008, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 26/93 z dne 10. 2. 1993, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) med prodajalcem
Ministrstvom za obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25, ki ga je zastopal minister
Janez Janša oziroma zanj podpisal njegov
namestnik Albin Gutman ter kupcema Stjepanom Orsagovićem in Jožico Orsagović,
stanujočih Partizanska cesta 13, Maribor, s
katero je prodajalec kupcema prodal trisobno
stanovanje št. 5, v III. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Partizanska cesta
13, Maribor, stoječega na parc. št. 1206/2,
k.o. Maribor – Grad 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 podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 7. 2008
Dn 16329/2007
Os-6208/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nataše Meznarič, Pirnatova ul. 10, Maribor, ki jo zastopa
odvetnica Mateja Logar, Partizanska c. 20,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, podvl. št. 2219/6, k.o. Tabor,
pod Dn št. 16329/2007, dne 12. 6. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 362-01-448/92, ki sta jo dne 16. 1. 1995
sklenila prodajalka Republika Slovenija, ki jo
je zastopala predsednica Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije Rina Klinar
in kupec Jože Bukšek, roj. 2. 1. 1960, stanujoč v Mariboru, Plečnikova ul. 8, s katero
je slednji na osnovi določil Stanovanjskega
zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) od prodajalca
kupil garsonjero št. 6, v pritličju stanovanjskega bloka v Mariboru, Plečnikova ul. 8.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 7. 2008
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Dn 8487/2006
Os-6209/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Darka Vesnicerja, stanujočega Ranca 1, Pesnica pri
Mariboru, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, podvl. št. 3425/86, k.o. Tezno, pod Dn št. 8487/2006, dne 5. 5. 2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, ki sta jo dne 3. 10. 1997 sklenila
prodajalka Zvonka Rebula (roj. Košir), roj.
16. 6. 1948, stanujoča Bevkova ulica 3, Maribor in kupca Ibolya Szabo, roj. 1. 7. 1953,
stanujoča Vrtna ulica 8, Murska Sobota ter
Ferenc Szabo, roj. 15. 1. 1948, stanujoč Vrtna ulica 8, Murska Sobota, s katero je prodajalka kupcem prodala dvosobno stanovanje št. 84, v X. nadstropju stanovanjskega
bloka Bevkova ulica 3, Maribor, vknjiženo
v zemljiškoknjižni vložek št. E1-B/86 in na
njem dovolila 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 podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 7. 2008
Dn 13125/2007
Os-6210/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ecom Ruše
d.o.o., Ob železnici 5, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, parc.
št. 1394 in 1415, vl. št. 320, k.o. Ruše, pod
Dn št. 13125/2007, dne 12. 6. 2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 26. 2. 1997, med prodajalcem Jeklo – tovarna investicijske opreme
in kovanih izdelkov p.o. Ruše, Pogačnikova
ulica 13, Ruše – v stečaju, ki ga je zastopal
stečajni upravitelj Bojan Lakožič in kupcem
Ecom OPK d.o.o. Ruše, Pogačnikova ulica
13, Ruše, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnini – parc. št. 1394 in parc.
št. 1415, pripisani vl. št. 320, k.o. Ruše.
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 1. 7. 2008
Dn 9537/2007
Os-6211/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Doris
Radica, stan. Ljubljanska ul. 37, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 2313/31, k.o. Tabor, pod
Dn št. 9537/2007, dne 12. 6. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 3/91 z dne 27. 9. 1991, sklenjene med prodajalcem Elektro in splošna
montaža Hidromontaža, p.o. Gosposvetska
cesta 84, Maribor, ki jo je zastopal direk-

tor področja skupnih služb Branko Smole
in kupcem Dragom Božičnikom, roj. 5. 6.
1947, stanujočim Ljubljanska ulica 37, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal
stanovanje št. 15, v III. nadstropju stavbe Ljubljanska ulica 37, stoječe na parc.
št. 1613, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 7. 2008
Dn 1649/2005
Os-6212/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petra Kristaniča, stan. Gosposvetska c. 33, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
parc. št. 1528, vl. št. 1204, k.o. Koroška vrata, pod Dn št. 1649/2005, dne 12. 6. 2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe,
ki sta jo dne 1. 7. 1968 sklenila prodajalec
Gradbeno industrijsko podjetje Gradis centrala Ljubljana, Gradbeno vodstvo Maribor,
ki ga je zastopal šef poslovne enote Borut
Maister in kupec Lado Janžekovič, stanujoč
Gosposvetska cesta 35, Maribor, s katero
je prodajalec kupcu prodal garažo št. 27,
na zemljišču med Gosposvetsko cesto in
Smetanovo ulico.
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 1. 7. 2008
Dn 6979/2007
Os-6213/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ljubice Jagarinec, stanujoče Nasipna ulica 78, Maribor, ki
jo po pooblastilu zastopa notarka Breda Horvat, Vetrinjska ulica 11, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, parc.
št. 1526, vl. št. 180, k.o. Pobrežje, pod Dn
št. 6976/2007, dne 12. 6. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne
10. 5. 1990, sklenjene med prodajalcema
Ljubomirjem Rigelnikom, stanujočim v Nemčiji in Dragico Šnajder, stanujočo Bresterniška ulica 219, Kamnica in kupcem Gradis,
Ljubljana, TOZD GP Maribor, Gosposvetska
29, ki ga je zastopal direktor Franc Gačnik, s
katero sta prodajalca prodala vsak svojo ½
celote nepremičnin s parc. št. 1526 in 1527,
oboje pripisano vl. št. 180, k.o. Pobrežje,
kupcu oziroma na račun Agrokombinata Maribor in dovolila, da se na teh nepremičninah
vknjiži družbena lastnina s pravico uporabe
za Agrokombinat Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 7. 2008

vl. št. 646, k.o. Maribor Grad, in sicer v višini
1/10 te nepremičnine in
– prodajne pogodbe št. 04/B-KI/6 z dne
24. 9. 1992, sklenjene med prodajalcem
Avtomotor d.d. Celje, Miklošičeva 5, Celje,
ki ga je zastopala direktorica Karolina Gajšek in kupovalko Občino Maribor, ki jo je
zastopal predsednik Izvršnega sveta Anton
Rous, o prodaji 1/10 deleža nepremičnine
na parc. št. 1333, pripisane vl. št. 646, k.o.
Maribor – Grad in s katero je prodajalec na
njej dovolil vknjižbo lastninske pravice na
ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 7. 2008

Dn 7592/2005
Os-6214/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Borisa Kanteta,
stanujočega Vrbanska cesta 95, Kamnica,
ki ga zastopa Dodoma d.o.o., Partizanska c. 13a, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, parc. št. 1292/3
in 1295/4, vl. št. 2641, k.o. Pobrežje, pod
Dn št. 7592/2005, dne 12. 6. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 4. 9. 2000, med prodajalcem Huseinom Šabanom, roj. 9. 3.
1935, Ulica Veljka Vlahoviča 35, Maribor in
kupcem Simonom Pavliho, roj. 5. 5. 1962,
Stranska ulica 5a, Maribor, s katero je kupec
od prodajalca kupil nepremičnine, stoječe
na parc. št. 1292/3 in 1295/4, pripisane vl.
št. 2641, k.o. Pobrežje.
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 1. 7. 2008
Dn 15297/2005
Os-6215/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dodoma
d.o.o., Partizanska cesta 13a, Maribor, ki
ga zastopa direktor Jožef Murko, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
podvl. št. 1467/15, k.o. Maribor Grad, pod
Dn št. 15297/2005, dne 13. 6. 2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 993-279/12-4/LA z dne 24. 11. 1971,
sklenjene med prodajalcema Podjetjem za
visoke gradnje Stavbar Maribor, Industrijska
ulica 13, ki ga je zastopal glavni direktor
Valentin Breznik in kupovalkama Ano Krebelj, stanujočo Koroška cesta 34, Maribor
in Vodošek Greto, stanujočo Vrbanska cesta
14a, Maribor, s katero je prodajalec kupovalkama prodal dvosobno stanovanje št. 2, v I.
nadstropju objekta P+6, na naslovu Cankarjeva ulica 23a, Maribor, stoječega na parc.
št. 126/2, k.o. Grajski marof.
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 1. 7. 2008
Dn 8534/2005
Os-6216/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Impol d.d.,
Partizanska cesta 38, Slovenska Bistrica, ki ga po pooblastilu zastopa Dodoma
d.o.o., Partizanska cesta 13a, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
podvl. št. 1743/12, k.o. Maribor Grad, pod

Dn št. 8534/2005, dne 12. 6. 2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 826-225/12-4/LA z dne 10. 3. 1971,
sklenjene med prodajalcem Podjetjem za
visoke gradnje Stavbar Maribor, Industrijska
ulica 13, ki ga je zastopal glavni direktor Valentin Breznik in kupcem Dom Veletrgovina
z gradbenim materialom in kurivom, Maribor, Cankarjeva ulica 25, Maribor, ki ga je
zastopal direktor Vladimir Stojan, s katero je
prodajalec kupcu prodal poslovne prostore
v objektu Cankarjeva ulica 25 v Mariboru, v
pritličju 245,07 m2 in v kleti 39 m2, stoječe na
parc. št. 126/2, k.o. Grajski marof.
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 1. 7. 2008
Dn 15833/2004
Os-6217/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Karmen
Hebar, Ulica bratov Greifov 28, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 55/77, k.o. Pobrežje, pod
Dn št. 15833/2004, dne 12. 6. 2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe oziroma listine, sklenjene med prodajalko Občino Maribor in kupcem Gradbenim podjetjem Stavbar, Industrijska ulica 13, Maribor, za nakup
stanovanja št. (garsonjera), s pripadajočim
kletnim prostorom v drugem nadstropju večstanovanjskega objekta v Ulici bratov Greifov 28 v Mariboru, stoječi na parc. št. 1168,
k.o. Pobrežje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 7. 2008
Dn 11245/2005
Os-6218/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, ki
jo po pooblastilu zastopa Slava Kurtin, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
parc. št. 1333, vl. št. 646, k.o. Maribor Grad,
pod Dn št. 11245/2005, dne 12. 6. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o odplačanem prenosu pravice uporabe z dne 13. 7. 1988, sklenjene
med Avtomontažo Ljubljana, n.sub.o., TOZD
Trgovina in servis, n.sub.o., Ljubljana, Celovškova cesta 32, ki jo je zastopal direktor
Oliver Macinič in DO Zastava avto, n.sol.
o., TOZD Avtomotor, Celje n.sub.o., Celje,
Miklošičeva 5, ki ga je zastopala direktorica
Karolina Gajšek, s katero je prva pogodbena stranka na drugo prenesla v posest in
uporabo poslovne prostore v pritličju poslovne stavbe v Mariboru, Grajska ulica 7,
ki je zgrajena na parc. št. 1333 in pripisana
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Dn 6502/2006
Os-6219/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marjete Zaletingrer, Potrčeva ul. 8, Maribor, ki jo zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Glavni
trg 17b, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 1655/57,
k.o. Koroška vrata, pod Dn št. 6502/2006,
dne 31. 5. 2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 4-2/7 z dne
3. 12. 1991, o prodaji lokala št. 10, vhod
št. 2, v pritličju poslovno-stanovanjskega
objekta v Mariboru, Strossmayerjeva ul. 11
in 13, parc. št. 1397/2, 1396 in 1395, k.o.
Koroška vrata in k.o. Maribor-Grad, sklenjene med Areal, podjetje za realitete in
inženiring d.d. Maribor, Slovenska 40, po
pooblastilu Zavod za izgradnjo Maribora
p.o., ki ga je zastopal dir. Vinko Borec,
dipl. inž. gr., kot prodajalcem ter Brankom
in Marto Horvat, Ul. Dušana Mravljaka 25,
Maribor, kot kupcema in s katero je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice v
korist kupcev na tej nepremičnini.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 7. 2008
Dn 1947/2006
Os-6198/08
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 1947/2006 z dne 12. 6.
2008, uveden postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe o razdelitvi,
prenosu in prevzemu premoženja na dan
1. 1. 1991, sklenjene med Dravskimi elektrarnami Maribor, p.o., Maribor, Vetrinjska
ul. 2 in Elektro-Slovenija, p.o., Ljubljana,
Hajdrihova 2, z dne 16. 10. 1991, za stanovanje št. 7/I, v večstanovanjski stavbi na
naslovu Volkmerjeva c. 11, Ptuj, v izmeri
59,32 m2, vpisano v zemljiški knjigi naslovnega sodišča v vl. št. 2993/8, k.o. Ptuj, z
ident. št. 7.E.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Ide Feguš, roj. 2. 4. 1945, EMŠO
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0204945505931, Volkmerjeva cesta 11,
2250 Ptuj, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 23. 6. 2008
Dn 882/2007
Os-4602/08
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
Valentinčič Dušana in Vesne, Bernetičeva
ulica 12, Koper, ki ju po pooblastilu zastopa Božič Kristjan, Za gradom 18, Idrija, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z
dne 14. 12. 1982, med Sekulič Milenkom
kot kupcem in SGP Gorica d.d., Prvomajska 39, Nova Gorica, kot prodajalcem, za
apartma št. 2, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe C6, Kaninska vas 23, Bovec,
označen z oznako S 1.8. L1.1 in S 1.8M s
pripadajočo shrambo št. 2 in teraso, z identifikacijsko številko 2207-142-2, na parc.
št. 656, k.o. Bovec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Sekulić Miljenka, roj. 9. 7. 1952,
Fazanska ulica 4, Lucija.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica z
ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitve se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 7. 5. 2008
Dn 5669/2007
Os-6200/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni
sodnici svetnici Mileni Bukvič Dežman, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Leopolda Krevzla, Prešernova c. 12, Velenje, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe za stanovanje, ki sta jo dne
18. 2. 1998, sklenila Erika Potočnik, EMŠO
2105953506088, iz Velenja, Prešernova
c. 12, kot prodajalka in Leopold Krevzel,
EMŠO 0907969500014, iz Velenja, Šercerjeva c. 13, kot kupec.
Predmet pogodbe je stanovanje v velikosti 31,20 m2, s solastninskim deležem na
skupnih prostorih v stanovanjski hiši na Prešernovi 12 v Velenju, sedaj vknjiženo v zemljiški knjigi tega sodišča v vl. št. 3190/16,
k.o. Velenje, z oznako 16.E, stanovanjski
del št. 16 v 7. etaži, na Prešernovi 12, Velenje, v izmeri 34,05 m2, v lasti Gorenje Gospodinjski aparati, d.d., MŠ 5163676.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Leopolda Krevzla, EMŠO
0907969500014, iz Velenja, Prešernova
c. 12.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini kupoprodajne pogodbe
z dne 18. 2. 1998 oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist Leopolda Krevzla.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 27. 6. 2008
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Dn 1558/2008
Os-5930/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiškoknjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Bronislave Anđelković, Tržaška cesta 8, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine,
kupoprodajne pogodbe št. 3/5-362-01/91-91
z dne 14. 1. 1992, sklenjene med Občino
Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika, kot prodajalko in Bronislavo Anđelković, Tržaška
cesta 3, Vrhnika, kot kupovalko, za nepremičnino, stanovanje št. 5 v prvem nadstropju, v stavbi Tržaška cesta 3, Vrhnika (v
zemljiški knjigi vpisano kot stanovanje v 2.
in 3. etaži v izmeri 74,87 m2, z identifikacijsko številko 6.E (2002-674-6), podvložek
št. 4347/6, k.o. Vrhnika).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Bronislave Anđelković, Tržaška cesta
3, Vrhnika, na podlagi te kupoprodajne.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 18. 6. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 687/2007
Os-5218/08
Okrožno sodišče v Celju je v skladu z določbo 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku za začasno
zastopnico tožene stranke, Gorenjak Zvonku, v postopku dodelitve mld. otroka v vzgojo, varstvo in oskrbo postavilo Stašo Jančič,
višjo pravosodno svetovalko pri Okrožnem
sodišču v Celju, stanujočo Milčinskega 2,
3000 Celje. Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v postopku, dokler tožena stranka oziroma njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem ali dokler CSD ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 4. 2008
In 8/2007
Os-6292/08
Okrajno sodišče v Idriji je v izvršilni zadevi upnice Gorenjske banke d.d., Kranj,
zoper dolžnika Branka Lampeja, na podlagi
5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, Branku Lampetu, postavilo začasno zastopnico,
odvetnico Natašo Luša iz Idrije, Lapajnetova
ulica 9.
Imenovana začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 8. 7. 2008
I 885/2007 (Okrajno sodišče v Kamniku)
Os-4561/08
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni
zadevi I 885/2007, upnika Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike
Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana, zaradi
izterjave 2.776,88 € s pp sklenilo, da se
dolžniku Hadalin Srečku, Klavčičeva ulica 7,

Kamnik, postavi začasni zastopnik, odv. Milan Gjurin iz Kamnika. Začasni zastopnik
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 24. 4. 2008
P 2636/2007
Os-4852/08
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Romane Kopač,
Komenskega 14, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnica Jana Mazi iz Ljubljane, proti toženi stranki Mitji Borku, neznanega prebivališča, zaradi vračila slik ali plačila odškodnine
52.000 EUR, dne 15. 5. 2008 sklenilo:
predlogu tožeče stranke se ugodi in se
toženi stranki Mitji Borku postavi začasni
zastopnik, odvetnik Peter Pregl, Šmartinska
cesta 28, Ljubljana.
Postavljeni začasni zastopnik ima v
predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasni zastopnik od dneva postavitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2008
II P 1983/2007
Os-5817/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici mag. Suzani Husar Dobravec, v pravdni
zadevi tožeče stranke Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva 2, Ljubljana, proti
toženi stranki Suzani Furar, neznan naslov,
prej Glinškova ploščad 6 (v tožbi: Pot na
Fužine 55), Ljubljana, zaradi plačila, dne
16. 6. 2008 sklenilo:
toženi stranki Suzani Furar, neznanega
prebivališča, se postavlja začasni zastopnik,
odvetnik Drago Čepon, Trubarjeva 41, Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko v tem
postopku zaradi plačila 1.428,20 EUR in
1.309,21 EUR s pripadki.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, toženo stranko pa
bo zastopal od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2008
VL 18732/2008
Os-5923/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Kristina Tomšič, Kidričeva ulica 21, Nova
Gorica, proti dolžnici Jasni Ramadani, Ulica
XXX. divizije 15/b, Nova Gorica, zaradi izterjave 8.350,06 EUR s pp, sklenilo:
dolžnici Jasni Ramadani, Ulica XXX.
divizije 15/b, Nova Gorica, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ, postavi začasno zastopnico.
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Za začasno zastopnico se postavi odv.
Hilda Pipan, Kidričeva 9, Nova Gorica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2008

Za začasno zastopnico se postavi Alenko Cerar, Kersnikova 6, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2008

I P 448/2008
Os-5949/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Katarini Novšak Kaplan, v pravdni zadevi tožeče stranke Lesnine d.d., Cesta na Bokalce
40, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Olga
Kerže, proti toženi stranki Davidu Reihardu,
neznanega naslova, zaradi plačila 1.216,38
EUR s pp, dne 16. 6. 2008 sklenilo:
toženi stranki Davidu Reihardu, neznanega prebivališča, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Drago Čučnik, Stari trg 2,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2008
VL 16456/2008
Os-6192/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria
– dostava, ki jo zastopa Sabina Kostanjšek,
Celovška cesta 182, Ljubljana – dostava,
proti dolžnici: Mariji Klemen, Preradovičeva
ulica 29, Maribor – dostava, zaradi izterjave
93,14 EUR s pp sklenilo:
dolžnici Mariji Klemen, Preradovičeva
ulica 29, Maribor – dostava, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Cegnar Primož, Cigaletova 7, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2008
VL 5153/2008
Os-6193/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika: Zdravstvenega doma
Nova Gorica, Rejčeva ulica 4, Nova Gorica
– dostava, proti dolžniku: Jošku Vidicu, Male
Žablje 47, Ajdovščina, zaradi izterjave 68,67
EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Jošku Vidicu, Male Žablje 47,
Ajdovščina, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Barle
Kuk Avrelija, Slovenska cesta 55a, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem

oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2008
VL 12491/2008
Os-6194/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica
d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria – dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač, Ljubljanska cesta 3a, Koper
– Capodistria – dostava, proti dolžniku:
Dragu Toplaku, Prešernova cesta 14,
Gornja Radgona, zaradi izterjave 431,81
EUR s pp sklenilo:
dolžniku Dragu Toplaku, Prešernova cesta 14, Gornja Radgona, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Baškovič Desirre, Trdinova 8, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2008
VL 13655/2008
Os-6195/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Adriatic, Zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic
Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper
– Adriatic, Zavarovalna družba, proti dolžnici Katji Ribič, Slovenska ulica 35, Maribor
– dostava, zaradi izterjave 736,15 EUR s
pp, sklenilo:
dolžnici Katji Ribič, Slovenska ulica 35,
Maribor – dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Avsenik Darko, Slomškova ulica 17,
1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2008
VL 18432/2008
Os-6196/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Hypo Leasing d.o.o.,
Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Vinko Šimc, Poljanska cesta
22c, Ljubljana, proti dolžniku Juriju Trčku,
Zgornje Gameljne 18, Ljubljana – Šmartno, zaradi izterjave 12.183,29 EUR s pp
sklenilo:
dolžniku Juriju Trčku, Zgornje Gameljne
18, Ljubljana – Šmartno, na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.

Stran

I 6178/2000
Os-6396/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b,
Ljubljana, zoper dolžnika Matjaža Jusića,
Trebinjska ul. 6, Ljubljana, zaradi izterjave
667,95 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Matjažu Jusiću, Trebinjska ulica
6, Ljubljana, se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Nada
Burić, Puharjeva ulica 3, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2008
I 6175/2000
Os-6397/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, zoper dolžnika Marka Dragišića, Vodnikova cesta 33, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Maja Butala Pišek, Kersnikova ulica 5,
Ljubljana, zaradi izterjave 3.007,75 EUR s
pp sklenilo:
dolžniku Marku Dragišiću, Vodnikova ulica 133, Ljubljana, se na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP, postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Maja
Butala Pišek, Kersnikova ul. 5, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2008
I 10321/2000
Os-6398/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, zoper dolžnika Tomislava Poženela,
Tomažičeva 38, Ljubljana, zaradi izterjave
435,28 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Tomislavu Poženelu, Tomažičeva ulica 38, Ljubljana, se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Primož Cegnar, Cigaletova 7, 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 7. 7. 2008
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I 7951/2000
Os-6399/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, zoper dolžnika Damjana Zaletela,
Resljeva cesta 18, Ljubljana, zaradi izterjave 1.600,46 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Damjanu Zaletelu, Resljeva cesta 18, Ljubljana, se na podlagi 82. člena
Zakon o pravdnem postopku – ZPP, postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Ivan Blatnik, Kešetova 15, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2008
VL 17979/2008
Os-6453/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika KBM Fineko d.o.o., Ulica
Vita Kraigherja 5, Maribor – dostava, ki ga
zastopa Top Agent d.o.o., Bregantova ulica 6, Miklavž na Dravskem polju, proti dolžnici Jermili Kneževič, Šnoflova 5, Maribor
– dostava, ki jo zastopa odv. Drago Čepon,
Trubarjeva 41, Ljubljana, zaradi izterjave
4.141,37 EUR s pp sklenilo:
dolžnici Jermili Kneževič, Šnoflova 5,
Maribor – dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Začasnega zastopnika odv. Draga Čepona se razreši in se za začasnega zastopnika
postavi odv. Beronja Sonny, Tavčarjeva 13,
1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2008
VL 19233/2008
Os-6536/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Petrol Energetika d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, ki ga
zastopa Odvetniška pisarna Kos in partnerji
o.p., d.n.o., Koroška cesta 14, Ravne na
Koroškem, proti dolžniku Dušanu Ketešu,
Partizanska cesta 28, Ravne na Koroškem,
zaradi izterjave 394,70 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Dušanu Ketešu, Partizanska
cesta 28, Ravne na Koroškem, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ, postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Nada Vučajnk, Kolodvorska 8, 2310 Slovenska Bistrica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008
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VL 16809/2008
Os-6537/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Centurion Finančne storitve d.o.o.,
Slovenčeva ulica 24, Ljubljana – dostava, ki
ga zastopa odv. Gregor Zupančič, Mala ulica
5, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Božu
Lebincu, Kolonija 1. maja 31, Trbovlje, zaradi
izterjave 2.608,03 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Božu Lebincu, Kolonija 1. maja
31, Trbovlje, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Ahlin Doljek Saro, Tovarniška 3, Logatec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008
VL 14777/2008
Os-6538/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria
– dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria
– dostava, proti dolžnici Teji Paulin, Žaucerjeva ulica 15, Ljubljana – dostava, zaradi
izterjave 8.336,29 EUR s pp sklenilo:
dolžnici Teji Paulin, Žaucerjeva ulica 15,
Ljubljana – dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Bukovec Marovt Marijo, Rozmanova ul. 12,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2008
VL 17187/2008
Os-6539/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria – dostava, ki jo zastopa Tatjana Jeraj, Celovška 182,
Ljubljana – dostava, proti dolžniku Milenku
Krejiću, Jakčeva ulica 43, Ljubljana – dostava,
zaradi izterjave 411,88 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Milenku Krejiću, Jakčeva ulica 43, Ljubljana – dostava, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Desiree Baškovič, Trdinova 8, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008

VL 16120/2008
Os-6540/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria – dostava,
ki jo zastopa Barbara Kosmač, Ljubljanska
cesta 3a, Koper – Capodistria – dostava,
proti dolžnici Radmili Čolovič, Gradišče 17b,
Vrhnika, zaradi izterjave 9.224,11 EUR s pp
sklenilo:
dolžnici Radmili Čolovič, Gradišče 17b,
Vrhnika, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Doles Andrej, Kolodvorska 6, Domžale.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008
VL 21267/2008
Os-6541/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria
– dostava, ki jo zastopa Sabina Kostanjšek,
Celovška 182, Ljubljana – dostava, proti
dolžniku Zoranu Andriču, Cesta na Prevoje 2, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa
odv. Robert Čebular, Ljubljanska cesta 106,
Domžale, zaradi izterjave 4.841,22 EUR s
pp sklenilo:
dolžniku Zoranu Andriču, Cesta na Prevoje 2, Ljubljana – dostava, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Robert Čebular.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2008
VL 10130/2008
Os-6542/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Adriatic, Zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic
Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper
– Adriatic, Zavarovalna družba, proti dolžnici
Klavdiji Kastelic, Brilejeva ulica 1, Ljubljana
– dostava, zaradi izterjave 215,64 EUR s
pp sklenilo:
dolžnici Klavdiji Kastelic, Brilejeva ulica 1, Ljubljana – dostava, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Burič
Nada, Puharjeva 3, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
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oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2008

roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2008

VL 24401/2008
Os-6543/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Davidov Hram d.o.o. Ljubno,
Loke 37, Ljubno ob Savinji, ki ga zastopa
odv. Odvetnik Božidar Blagovič, Na trgu 14,
Mozirje, proti dolžniku Dušanu Korpiču, Trg
svobode 24, Tržič, zaradi izterjave 3.060,85
EUR s pp sklenilo:
dolžniku Dušanu Korpiču, Trg svobode
24, Tržič, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Mojca Košir, Cesta železarjev 8b, Jesenice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008

I 990/2007
Os-5463/08
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. 0407 I 990/2007, v skladu z določili 82., 83. in 84. člena Zakona o
pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, se dolžnici Katji Ribič kot začasni zastopnik postavi
Nenad Zečević, odvetnik iz Maribora, s pisarno na Svetozarevski ulici 10 v Mariboru. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
od dneva postavitve 3. 6. 2008 in vse do
takrat, dokler dolžnica ali njen 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 3. 6. 2008

77, Portorož – Portorose, ki ga zastopa
odv. Bojan Hojnik, Lucija, Liminjanska 96,
Portorož, zaradi izterjave 116.659,93 EUR
s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku Bekimu Osmanoski se kot
začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr.
št. I 830/2007 postavi odvetnik Davorin
Kranjc iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 27. 5. 2008

VL 7639/2008
Os-6544/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Diners Club SLO d.o.o.,
Dunajska cesta 129, Ljubljana, proti dolžniku Denisu Arliču, Ulica 1. junija 34, Trbovlje, zaradi izterjave 284,80 EUR s pp
sklenilo:
dolžniku Denisu Arliču, Ulica 1. junija 34,
Trbovlje, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Andrejo Bercieri, Miklošičeva 16, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2008
VL 6919/2008
Os-6545/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino, je v
izvršilni zadevi upnika Centurion Finančne storitve d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva
ulica 24, Ljubljana, proti dolžniku Vidaku
Lazareviću s.p., Parmova ulica 22, Ljubljana, zaradi izterjave 1.981,48 EUR s
pp sklenilo:
dolžniku Vidaku Lazareviću s.p., Parmova ulica 22, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Dragan Dmitrovič, Kotnikova 30, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-

I 694/2007
Os-6290/08
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva 18, Portorož, zoper dolžnika
Boruta Pšakerja, Belokriška cesta 18, Portorož, zaradi izterjave 884,32 EUR s pp, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 694/2007 postavi odvetnik Davorin Kranjc iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 28. 5. 2008
I 1099/2007
Os-6291/08
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnice Eurogoja d.o.o., Ljubljana, ki
jo zastopa odv. Bojana Potočan iz Ljubljane,
zoper dolžnika Stanislava Kosija, Seča 175,
Portorož, zaradi izterjave 8.652,60 EUR s
pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 1099/2007 postavi
odvetnik Davorin Kranjc iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 28. 5. 2008
I 830/2007
Os-6344/08
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, proti dolžnikom Bekim Osmanoski, Ul. Elvire Vatovec 1, Izola
– Isola, Sebira Šabić, Obala 122, Portorož
– Portorose, Senada Dervić, Gallusova ulica 3, Piran – Pirano, ki ga zastopa odv.
Bojan Hojnik, Lucija, Liminjanska 96, Portorož, Matjaž Gašperin, Liminjanska cesta
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Pl 1/2002
Os-5691/08
Okrajno sodišče v Tolminu je po sodnici
Tatjani Lipušček, v postopku izdaje plačilnega naloga tožeče stranke Zavarovalnice
Triglav d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper toženo stranko Kralj Antona,
Podmelec 5, Most na Soči, sedaj neznanega bivališča, zaradi plačila 236,22 EUR s
pripadki, na podlagi določil prvega odstavka
in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, toženi
stranki Antonu Kralju postavilo začasno zastopnico Tanjo Uršič, univ. dipl. pravnico,
Idrsko 102, Kobarid.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v tej pravdni zadevi vse do
takrat, dokler tožena stranka sama ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 4. 1. 2008

Oklici dedičem
D 397/2006
Os-6517/08
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Crnkovič Neži, roj. 7. 7.
1899, državljanki bivše SFRJ, nazadnje stanujoči S. Papiča 1, Zemun, Srbija, umrli
22. 4. 1981 v Zemunu.
Tekom zapuščinskega postopka je bilo
ugotovljeno, da je zakonita dedinja v tem
zapuščinskem postopku tudi zap. hčerka
Agnes Mueller, ki pa živi na neznanem naslovu. Sodišče s tem oklicem poziva zap.
hčerko Agnes Mueller, da se v roku enega
leta od objave tega oklica, oklica na spletni
strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski
tukajšnjega sodišča zglasi ter uveljavlja svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko
obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z
Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 11. 7. 2008
D 408/2006
Os-6518/08
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Lovšin Antonu, sinu Jožeta, roj. 7. 8. 1950, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočemu Škrabčev trg
17, Ribnica, umrlemu 3. 11. 2006 v Ribnici.
Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da so se zakoniti dediči
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Lovšin Jože, Lovšin Roman in Marija Mavec
v svojem imenu, kot tudi v imenu svojih potomcev odpovedali dediščini, sodišču pa ni
uspelo ugotoviti ali obstajajo še kakšni drugi
še živeči zap. sorodniki, ki bi prišli v poštev
za dedovanje po zapustniku. Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva vse
tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica, oklica na spletni strani
tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo svojo pravico
do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo
sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo
in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o
dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 11. 7. 2008
D 100/2006
Os-6520/08
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Šinkovec Pavlu, sinu
Jožeta, roj. 28. 6. 1931, upokojencu, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočemu Tisovec 13, Dobrepolje, umrlemu
26. 1. 2006 na Golniku.
Tekom zapuščinskega postopka sodišču ni uspelo ugotoviti ali obstajajo kakšni
še živeči zap. sorodniki, ki bi prišli v poštev
za dedovanje po zapustniku. Sodišče s tem
oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica, oklica na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega
sodišča ter uveljavljajo svojo pravico do
zapuščine. Po preteku oklicnega roka bo
sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo
in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 11. 7. 2008
D 121/2007
Os-5300/08
Marjan Franca iz Kopra, Semedela 55,
je dne 27. 10. 2006 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 5. 2008
D 471/2006
Os-5626/08
Drača Nikola iz Kopra, Krožna cesta 10,
je dne 24. 10. 2006 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Albina
Markežič, Vojkova 14c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 6. 2008
II D 101/2008
Os-6607/08
V zapuščinskem postopku, ki se vodi
pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po po-
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kojni Rozi Vidovič, umrli 11. 12. 2007, roj.
19. 11. 1926, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stanujoči Ul. nadvojvode Janeza 8, Limbuš, pridejo v poštev kot dediči
po zapustnici tudi potomci zap. pokojnega
sina Franja Božiča, nazadnje stanujočega
Kozice 180, Vinogradi, Podravska Slatina,
Republika Hrvaška. Pokojni bi naj zapustil
štiri otroke, katerih imena in naslovi niso
znani. Po podatkih dedičev bi naj živeli na
Hrvaškem ali v kakšni drugi državi bivše
Jugoslavije.
Sodišče zato poziva vse potomce zapustničinega pokojnega sina Franja Božiča,
neznanih imen in naslovov, da se v roku
enega leta od objave tega oklica priglasijo
sodišču v zadevi pod opr. št. II D 101/2008.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 7. 2008
D 79/2008
Os-6185/08
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod
opr. št. D 79/2008 vodi zapuščinski postopek po pokojnem Radu Gašparinu, roj.
1. 12. 1952, umrlem 13. 1. 2008, nazadnje
stan. Kvedrova ul. 2, Ptuj.
V zapuščino spada stanovanje z oznako
13E, pripisano k vl. št. 2961/13, k.o. Ptuj,
stanovanje št. 13, v drugem nadstropju, na
naslovu Kvedrova ul. 2, Ptuj.
S tem oklicem sodišče poziva dediče
zapustnika Rada Gašparina, da se priglasijo k dedovanju. Če se ne bodo priglasili,
bo sodišče eno leto po objavi tega oklica
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 24. 6. 2008

Oklici pogrešanih
N 27/2007
Os-5538/08
Jožeta Baškovča ml., roj. 2. 3. 1921 v
Žejnem, UE Brežice, nazadnje bivajočega
Žejno 20, Krška vas, nato bivajočega v Argentini, sedaj neznanega bivališča, pogrešanega, o njegovi smrti pa listinskega dokaza ni, se poziva vse, ki kaj vedo povedati
o njegovem življenju ali smrti, da v roku treh
mesecev po objavi tega oklica sporočijo sodišču ali skrbniku Petru Baškovču, Brilejeva
6, Ljubljana, ker se bo po izteku roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Predlagatelj postopka je Franc Baškovč,
Žejno 16a, Krška vas.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 3. 1. 2008
N 15/2008
Os-6270/08
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici
Ireni Renier, v nepravdni zadevi predlagatelja Maksimiljana Kozmusa, Presladol 65, p.
Brestanica, ki ga zastopa odv. Bojan Klakočar iz Krškega, zoper nasprotno udeleženko
Slavko Jerič Radej (Slava), Gustavo Beegner 2230, Martin Coronado, Buenos Aires,
Argentina, ki jo zastopa skrbnica za posebni
primer Nadica Kozsmus, zaradi predloga
razglasitve pogrešane osebe za mrtvo, podaje naslednji oklic:
Slavka Jerič Radej (Slava) roj. 16. 10.
1926, z zadnjim stalnim prebivališčem Gustavo Beegner 2230, Martin Coronado, Bu-

enos Aires, Argentina, je pogrešana od dne
21. 10. 1996.
Pogrešana Slavka Jerič Radej se poziva, da se v 3 mesecih po objavi tega oklica
oglasi sodišču, prav tako pa se tudi pozivajo vsi, ki kaj vedo o njenem življenju, da
to sporočijo sodišču v 3 mesecih po objavi
tega oklica in oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča.
Kolikor se v odrejenem 3-mesečnem roku
na oklic pogrešana ne bo oglasila in tudi ne
bo drugih obvestil, ki bi izkazovale, da je pogrešana še živa, bo sodišče po poteku tega
roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 7. 7. 2008
N 25/2008
Os-6295/08
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na
predlog Marije Kocon, Vaška ulica 59, Dolga
vas, v teku postopek za razglasitev za mrtvega Jožefa Horvata, rojenega 12. 2. 1934
v Dolgi vasi, sina Jožefa in Katarine Horvat,
sedaj neznanega bivališča.
Pogrešanega zastopa skrbnik Jožef Kocon, roj. 18. 1. 1944, stan. Dolga vas, Vaška
ulica 59, Lendava.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi.
Vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju,
naj to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi, v
roku 3 mesecev po objavi oglasa, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 7. 7. 2008

Kolektivni delovni spori
X Pd 970/2008
Os-6864/08
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih ( Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljema 1. Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana
in 2. ZSSS Sindikat zdravstva in socialnega
skrbstva, Neratova 4, Maribor ter nasprotnim udeležencem Sindikat zdravnikov in
zobozdravnikov, Dalmatinova 4, Ljubljana,
zaradi ugotovitve pravice sodelovanja v pogajalski skupini.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Poziv je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 25. 7. 2008.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2008

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 10/2008
Os-6862/08
Dne 22. 5. 2008 je bil pri Okrožnem sodišču v Kopru vložen predlog za sodni preizkus denarne odpravnine, ki se vodi pod
opr. št. Ng 10/2008; predlagatelj je družba
Petrol, slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 50; nasprotni
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udeleženec je družba Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije, d.o.o., Sermin
8a, Koper; vrednost spornega predmeta je
3.099.135,00 EUR.
Predmet tega sodnega preizkusa je primernost odpravnine, do katere bi bili manjšinski delničarji družbe Plinarna Maribor,
d.d., ob njihovi izključitvi iz te družbe upravičeni.
Preostale izključne manjšinske delničarje družbe Plinarna Maribor, d.d., ki so imeli
položaj delničarja, ko je skupščina sprejela
sklep o prenosu delnic na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine, se poziva, da lahko v 1 mesecu od
objave tega obvestila o vložitvi predloga
vložijo svoje predloge za preizkus denarne
odpravnine.
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Po poteku tega 1-mesečnega roka predloga ne bo dopustno več vložiti.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 7. 2008
Ng 2/2008
Os-6863/08
Na Okrožno sodišče v Kranju je bil vložen predlog za sodni preizkus višine denarne odpravnine delničarjem družbe Naravni
park Terme 3000 Moravske Toplice, d.d.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. točke
tretjega odstavka 605. člena ZGD-1, lahko v
enem mesecu od objave obvestila o vložitvi
predloga vložijo svoje predloge za preizkus
višine denarne odpravnine. Po poteku tega
roka predloga ni več dopustno vložiti.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 7. 2008

Stran
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Lampret Martin, Dežno pri Makolah
17, Majšperk, zavarovalno polico, št.
01000016604, izdala zavarovalnica Moja
naložba d.d.. gnd‑297768
Pribac Simon, Obala 118, Portorož
- Portorose, zavarovalno polico, št.
40302000099,
izdala
zavarovalnica
Slovenika. gnh‑297639

Spričevala preklicujejo
Bradeško Jernej, Študljanska cesta 017,
Domžale, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2007. gnk‑297636
Čemerin Miha, Trg talcev 1, Središče ob
Dravi, spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 2008. m‑508
Černelč Zdenka, Polje pri Bistrici
19, Bistrica ob Sotli, potrdila o strokovni
usposobljenosti
za
prodajalca
št.
1369-1377/94 izdano dne 30.6.1994.
gnh‑297714
Debeljak Jernej, Grajzerjeva ulica 22,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ledina, izdano leta 1997. gno‑297707
Debeljak Sabina, Cesta Dolomitskega
odreda 001, Ljubljana, spričevalo 4. letnika
Gimnazije Poljane, izdano leta 2007.
gnc‑297644
Dececco Jasmina, Nova vas 2, Bizeljsko,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije
Brežice. gnt‑297731
Despotović Dejan, Šmartinska cesta 151,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
poklicni maturi Srednje gradbene, geodetske
in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2006 in 2007. gnr‑297729
Divjak Jana, Dobrava 8, Križevci pri
Ljutomeru, indeks, št. 11150120524, Višja
strokovna šola Murska Sobota. gny‑297622
Dobravc Luka, Škapinova 3, Celje, indeks,
št. 30033884, Fakulteta za zdravstvene vede
v Mariboru. m‑520
Eremita Božo, Spodnje Palovče 003B,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne avtomehaniške šole pri Centru
strokovnih šol Ljubljana, izdano leta 1975.
gnl‑297635
Ficko Manuela, Malečnik 11, Malečnik,
indeks, št. 11090020106, Višja strokovna
šola za gostinstvo in turizem Maribor.
m-505
Gerič Miroslav, Zbigovci 3, Gornja
Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole za gostinstvo
in turizem Radenci, izdano leta 2001.
gnv‑297625
Glavica Josip, Cesta talcev 10b, Rače,
spričevalo o zaključnem izpitu Elektro šola
(Center strokovnih šol) Ljubljana, smer
elektroinštalater, izdano leta 1982. m‑534
Horvat Tomaž, Ulica Slave Klavora 4,
Murska Sobota, spričevalo 3. letnika Srednje
kmetijske šole Rakičan - kmetijski tehnik,
izdano leta 1987. gni‑297713

Janković Muskovič Dragana, Trg Borisa
Kidriča 7, Maribor, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gostinske šole za gostinstvo in
turizem Maribor, izdano leta 1999. m‑516
Kadunc Ivan, Kunaverjeva ulica 002,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Želimlje, izdano leta 1994. gns‑297678
Kelc Roman, Trniče 44b, Marjeta na
Dravskem polju, diplomo Srednje elektro šole
Maribor. m‑521
Keršič
Boris,
Ulica
Pohorskega
odreda 11, Zgornja Polskava, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole Slovenska
Bistrica, smer ekonomski tehnik, izdano leta
2004. m‑527
Klemenc Vid, Gregorčičeva ulica 11,
Jesenice, maturitetno spričevalo Gimnazije
Jesenice, izdano leta 2000. gnr‑297704
Klemenčič Andreja, Dvorakova ulica
5, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne šole Višnja Gora, izdano
leta 1997. m‑525
Klinc Sara, Žiče 24, Loče pri Poljčanah,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Slovenska
Bistrica, izdano leta 2008. gni‑297638
Kmetič Marjana, Počakovo 33, Radeče,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Vrtnarske
šole Celje, izdano na ime Vnučec Marjana.
gns‑297753
Kolednik Zvonko, Brezula 44, Rače,
spričevalo 7. razreda OŠ Gustav Šilih
Maribor, izdano leta 1988. m‑511
Kolednik Zvonko, Brezula 44, Rače,
spričevalo posebne šole Gustav Šilih Maribor,
izdano leta 1992. m‑510
Kos Mihael, Jadranska cesta 56, Ankaran
- Ankarano, diplomo Srednje pomorske šole
Piran, izdana leta 1991. gnn‑297733
Kosi Mihael, Hrašenski vrh 33, Radenci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Maribor, izdano leta 1994.
m‑523
Košir Barbara, Šentjošt nad Horjulom 22,
Horjul, indeks, št. 32070252, NTF.
gnv‑297725
Kotnik Klara, Šengova 39, Ruše, indeks,
št. 61196144, Pedagoška fakulteta Maribor.
m‑538
Kovič Blaž, Gorjuša 1, Dob, spričevalo
3. letnika Šolskega centra Rudolfa Maistra
Kamnik, izdano leta 2007. gnz‑297700
Lozej Sara, Celovška cesta 136, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 2007. gnm‑297759
Ložnik Katja, Dravče 28, Vuzenica,
spričevalo 4. letnika Srednje biotehniške šole
Maribor. gnx‑297648
Lukan Ema, Brode 044, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2007. gns‑297653
Lunder Matej, Zapotok 034 A, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika in maturitetno
spričevalo Gimnazije Ljubljana Šiška.
gnk‑297661
Mandžuka Goran, Maistrova ulica 2,
Brežice, indeks, št. 95032543, FG Maribor.
m‑522
Marković Neja, Mrakova cesta 15a,
Vrhnika, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2007. gno‑297757
Medved Zdenka, Cesta Kozjanskega
odreda 124, Šentjur, spričevalo 1. letnika

I. gimnazije Celje, izdano leta 1980.
gnw‑297749
Memeti Zim, Košaški dol 45b, Maribor,
spričevalo 7. razreda OŠ Gustav Šilih, izdano
leta 1983. m‑517
Mithans Tamara, Ilije Gregoriča 7, Maribor,
indeks, št. 61208247, Pedagoška fakulteta
Maribor. m‑529
Pavli Peter, Grgorčičeva ulica 32a,
Ajdovščina, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za strojništvo Ljubljana, izdano
leta 1992. gng‑297740
Pečar Matejka, Boršt 37, Cerklje ob Krki,
indeks, št. 21040666, izdala Fakulteta za
družbene vede v Ljubljani, leto izdaje 2004.
gns‑297728
Plavotić Renata, Gradišnikova ulica 12,
Borovnica, indeks, št. 32040321, izdala
Naravoslovno tehniška fakulteta v Ljubljani,
leto izdaje 2004. gnt‑297727
Potočnik Monika, Mislinjska dobrava 70,
Mislinja, spričevalo o zaključnem izpitu Šolski
center SG, Poklicna in sr. ekonomska šola,
izdano leta 1999. gnd‑297643
Pregelj Dušan, Cankarjeva 34, Nova
Gorica, indeks, št. 12190190316, VSŠ TŠC
Nova Gorica. gnb‑297720
Prohart Beja, Zbiljska cesta 002,
Medvode, indeks, št. 27005694, Fakulteta
za matematiko in fiziko, leto izdaje 2007.
gne‑297617
Repić Anita, Novakova ulica 5, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2007. gnr‑297654
Ribič Rok, Ribiška pot 27, Lenart v Slov.
goricah, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole Maribor, smer ekonomski tehnik, izdano
leta 2007. m‑507
Rogan Jože, Serdica 121, Rogašovci,
spričevalo o končani poklini maturi Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota, izdano leta
2003. gni‑297763
Segeri Maša, Silvire Tomassini 4, Gornja
Radgona, spričevalo 2. letnika Srednje zdrav
stvene šole Maribor, izdano leta 2007. m‑509
Skok Danilo, Majski vrh 38B, Videm
pri Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Ptuj, št. 40/76, izdano leta
1976. gnk‑297711
Sladojević Dijana, Kleče 11, Ljubljana,
indeks, št. 32070220, NTF. gnr‑297754
Sotošek Andrej, Ulica Alme Karlin 19,
Celje, spričevalo 4. letnika I. Gimnazije Celje,
izdano leta 1978. gnt‑297752
Škrabec Nataša, Velike bloke 1F, Nova
Vas, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Poljane, izdano leta 1991. gnu‑297751
Škrbec Đogić Domen, Frana Alberta 11,
Kamnik, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2007.
gnt‑297702
Štimec Šenveter Žan, Vinska pot 97,
Ruše, spričevalo 1. letnika SERŠ v Mariboru,
izdano leta 2005. m‑514
Topolnik Sabina, Triglavska cesta 27,
Bohinjska Bistrica, indeks, št. 21061228,
izdala Fakulteta za družbene vede, leto
izdaje 2006. gnf‑297645
Tornar Jasna, Ulica Prekmurske čete 64,
Črenšovci, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 2007.
gnr‑297633
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Vitrenko Kateryna, Potrčeva 2, Maribor,
indeks, št. 71170469, Pravna fakulteta
Maribor. m-524
Vnuk Roman, Zavovci 60, Markovci,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor. m‑531
Voda Mario, Domnova ulica 18, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2006. m‑504
Vojkovič Borut, Mlajtinci 11, Moravske
Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Rakičan, izdano leta
1998. gnz‑297650
Zgoznik Tina, Kaniža 22, Šentilj v Slov.
goricah, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, smer ekonomski
tehnik, izdano leta 2007. m‑536
Ziherl Špela, Jelovškova ulica 8 f,
Mengeš, indeks, št. 27005585, Fakulteta za
matematiko in fiziko v Ljubljani. gnw‑297624
Zoran Špela, Pod Trško goro 28, Novo
mesto, spričevalo 4. letnika Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2007. gnq‑297755
Žižić Vanja, Ulica bratov Učakar 012,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2007. gnu‑297626
Žumer Aleš, Trnje 2, Železniki, spričevalo
o zaključnem izpitu Gimnazije Poljane,
izdano leta 1995. gnz‑297721

Krlej Uroš, Morje 19b, Fram, študentsko
izkaznico, št. 21060966, FDV. gnp‑297706
Leben Manuela, Formin 43 A, Gorišnica,
študentsko izkaznico, št. 61248027,
Pedagoška fakulteta Maribor. m‑533
Livojević Nataša, Rusjanov trg 2,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx‑297723
Lukič Slavica, Čečovje 1, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico. gnp‑297631
Lupieri Gianmarco, Ukmarjeva ul.
14, Portorož - Portorose, potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02-13-03527-0/00, izdala Uprava RS za
pomorstvo v Kopru. gnw‑297649
Marinč Janžej, Dobe 1, Kostanjevica na
Krki, študentsko izkaznico, št. 32070085,
NTF. gnl‑297710
Mesarič Tatjana, Vnajnarje 13, Ljubljana,
delovno knjižico. gne‑297767
Mithans Tamara, Ilija Gregoriča 7, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61208247, Fakulteta
za naravoslovje in matematiko, Filozofska
fakulteta Maribor. m‑530
Molek Suzana, Radovica 39, Metlika,
delovno knjižico. gnh‑297764
Ožek Matej, Trnoveljska cesta 64, Celje,
študentsko izkaznico, št. 27I00110, Fakulteta
za matematiko in fiziko. gnm‑297709
Pelemiš Dario, Vnanje gorice 11,
Brezovica pri Ljubljani, delovnega dovoljenja
št. 04244226178. gnj‑297737
Petrović Denis, Jamova cesta 050,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu‑297726
Pintarič Peter, Maistrova 8, Maribor,
certifikata za prevoz nevarnega blaga - ADR,
št. 000080, izdan 7. 3. 2008. m‑537
Podgornik Ana, Modrejce 29C, Most na
Soči, študentsko izkaznico, št. 21040702,
FDV. gny‑297722
Rakuša Danijel, Mala Nedelja 55, Mala
Nedelja, orožni list, št. 528, orožni list lov, izdala UE Ljutomer dne 29.9.2004.
gng‑297715
Ribać Marko, Žaucerjeva ulica 12,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
21050652, izdana pri Fakulteti za družbene
vede v Ljubljani.. gni‑297738
Rijavec Vito, Grčna 60, Nova Gorica,
investicijski kupon vzajemnega sklada št.
1000093, izdala AVIP družba za upravljanje
d.o.o.. gnf‑297716
Rogina Peter, Dupleška 56, Maribor,
delovno knjižico. m‑519
Rozina Teo, Kresniške poljane 62,
Kresnice, študentsko izkaznico, št. 30014031,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gnt‑297627
Sakrament Prehoda, Ulica bratov Greifov
14, 2000 Maribor, štampiljko naslednje
oblike in vsebine: štampiljka je pravokotne
oblike, njena dolžina je 65 mm, višina pa
28 mm. Na desni strani je stiliziran logotip
verske skupnosti Sakrament Prehoda
(stilizirana človeška figura s srcem, ki stoji v
ležeči obliki jajca, okoli katere je ovita tanjša
črta; figura človeka je obkrožena s stilizirano
avro). Na sredini je napis Sacrament of
Transition, napisan od spodaj proti navzgor
in v loku upognjen v liniji jajca. Na levi
strani štampiljke je napis SAKRAMENT
PREHODA, Ul. bratov Greifov 14, SI-2000
Maribor, Jure Triler 041/761-728. Vse črke
na štampiljki so v pisavi OzHandicraft BT.
Ob-6857/08
Salobir Matej, Jamova ulica 3, Celje,
delovno knjižico. gnd‑297718
SCT d.d., Ljubljana, Slovenska 56,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,

Drugo preklicujejo
ATHOR d.o.o., Mazijeva ulica 9, Ljubljana,
voznikove kartice št. 1007500013966000, z
veljavnostjo od 19. 2. 2008 do 17. 2. 2009,
na ime Mića Obradović, roj. 7. 1. 1970,
začasno stanujoč Mazijeva 9, 1000 Ljubljana,
zaposlen kot voznik v podjetju Athor d.o.o.
gne‑297621
Avtoprevozništvo Melavc Jožef s.p., Zg.
Pobrežje 9, Rečica ob Savinji, izvoda licence
št. 007069/008 za vozilo Volvo z reg. oznako
CE M3-00C. gnb‑297770
Avtoprevozništvo Zupanc Tomaž s.p.,
Vogljanska cesta 32, Šenčur, izvoda licence
skupnosti za vozilo št. 003029, za vozilo
Nissan L 80-095, z registrsko oznako KR
55-25A, izdan 8. 5. 2004 z veljavnostjo do
17. 9. 2008. gnu‑297730
Bambič Jana, Kovačičeva cesta 11,
Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 19408928,
Ekonomska fakulteta. gnh‑297739
Bohnec Gregor, Zgornja Ložnica 14,
Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico, št.
21060050, FDV. gnl‑297735
Bulič Katarina, Lepi pot 14c, Ljubljana,
invalidsko vozovnico, št. 1616, s 100-odstotnim
popustom. Izdal LPP. gnz‑297646
Cajnko Aleksander, Dogoška 79a, Maribor,
vpisni list za čoln, št. 26251-9441-2004, reg.
št. IZ1024. m‑503
Cesar Klemen, Hradeckega cesta 016,
Ljubljana, delovno knjižico. gnq‑297705
Ciperle Simon, Hraše 049A, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63990043, Fakulteta
za računalništvo in informatiko. gnj‑297637
Čuček Prebil Tina, Trebinjska ulica 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc‑297719
Čuš Sara, Primož 24, Šentjur, študentsko
izkaznico, št. 21070009, Fakultete za
družbene vede v Ljubljani. gnb‑297620
Ekar Nuša, Tekstilna ulica 21, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 15820, Fakultete
za družbene vede v Ljubljani. gnw‑297724
EKO d.o.o., Ljubljana, Stanežiče
26, Ljubljana-Šentvid, osebno delovno

dovoljenje, št. 04244223050, na ime Dunović
Boško. gnw‑297778
Germ Alla, Kozjak nad Pesnico 12a,
Zgornja Kungota, delovno knjižico. m‑513
Golobič Marjan, Kleine Geeststraat
169, Sterrebeek Belgium 1933, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-02864/93 z dne 29. 12. 1993-KP,
izdala Uprava RS za pomorstvo v Kopru.
gns‑297632
Golobič Marjan, Kleine Geeststraat
169, Sterrebeek Belgium 1933, potrdilo
za upravljanje z radijsko postajo št.
02/09-2256/00 dne 17. 7. 2000. gnu‑297630
Gregorec Alan, Frenkova pot 28, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-02120-0-03. gnj‑297762
Grigić
Božidar,
Grajzerjeva
ulica
28, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
21050213, izdana pri Fakulteti za družbene
vede v Ljubljani. gnp‑297756
Grilj Marjan, Dole pri Krašcah 4, Moravče,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 3736-1-02979-0/06, izdala Uprava RS za
pomorstvo v Kopru. gnr‑297629
Hoffman Henrik, Dražgoška ulica 16,
Ljubljana, orožni list, št. OL000038689.
gnu‑297701
Hrušovar Ervin, Milčinskega 14, Celje,
delovno knjižico. gne‑297717
Hrvatin Jan, Drevored 1. maja 8, Izola Isola, delovno knjižico. gng‑297765
Hudorovič Andrejana, Brezje 12, Novo
mesto, delovno knjižico. gnj‑297712
Istenič Gregor, Gestrinova ulica 7,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk‑297736
Ivič mateja, Špindlerjeva 28, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico. m‑528
Jančič Zvonko, Borova vas 30, Maribor,
delovno knjižico. m‑532
Jelen Nataša, Planinska ul. 16, Vuzenica,
delovno knjižico. m‑506
Jože Kramaršič s.p., Sela 1, Dolenjske
Toplice, osebno delovno dovoljenje, št.
0838828079, na ime Ibro Akmadžić.
gnr‑297779
Karas, d.o.o., Koprska ulica 94, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št. 04244223159,
izdan na ime Jurić Sladjan. gno‑297732
Kašman Andraž, Sv. Boštjan 015,
Dravograd, delovno knjižico. gnn‑297658
Kavčič Andrej, Pod lipami 64, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-3841-0/00, izdala Uprava RS za
pomorstvo v Kopru. gnl‑297760
Kavčič Andrej, Pod lipami 64, Ljubljana,
potrdilo za opravljanje z VHF radijsko postajo,
št. 26292-723/03. gnk‑297761
Knez Aleksandra, Sveti Danijel 18,
Trbonje, študentsko izkaznico, št. 93607572,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
m‑535
Komac David, Snakovška cesta 44, Križe,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-01366-0/04. gnv‑297750
Kos Rafael, Cvetkova ulica 23, Murska
Sobota, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-02593-0/02. gnx‑297748
Košir Sara, Gotska ulica 7, Ljubljana,
maturiteno spričevalo in potrdilo o opravljeni
maturi Gimnazije Šentvid v Ljubljani, izdano
leta 2007. gnx‑297623
Kovačević Božana, Tovarniška cesta 12
H, Logatec, službeno izkaznico, št. 013387-1,
Ministrstvo za notranje zadeve. gnd‑297647
Kovše Tamara, Dobrava 40, Zreče,
študentsko izkaznico, št. N0000635, Univerza
v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in
matematiko. m 539
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št. 04244218282, izdano na Čaušević Elvis.
gnm‑297734
Siekierka Antoni, Zagrebška cesta 013,
Ptuj, certifikata za prevoz nevarnega blaga
– ADR, št. 024368. m‑540
Simšič Andrej, Pivška ulica 1, Postojna,
delovno knjižico. gne‑297742
Slejko Katarina, Cesta na Vrhovce
027A, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 71050524, Biotehniška fakulteta.
gns‑297703
Stemenović Marko, Regentova ulica
6, Ankaran - Ankarano, delovno knjižico.
gns‑297628
Strnad Tanja, Močilno 22, Radeče,
študentsko izkaznico, št. 21070075,
Fakulteta za družbene vede, Univerza v
Ljubljani. gnp‑297656
Šauperl Drago, Pesnica 70C, Pesnica
pri Mariboru, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 3736-1-2356-0/06,
ser. številka 3699, izdano dne 18.8.2006.
gnc‑297744
Šauperl Drago, Pesnica 70C, Pesnica
pri Mariboru, vpisni list za čoln, št.
01/03-919/2002-06, za čoln z reg. oznako
PI-973. gnb‑297745
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Šprejcar Biserka, Ulica Moša Pijade
2, Črnomelj, delovno knjižico ser. št.
A485449, reg. št. 2661, izdala UE Črnomelj.
gnc‑297769
Štromajer Jernej, Bezina 007, Slovenske
Konjice, študentsko izkaznico, št. 21060626,
Fakulteta za družbene vede Univerze v
Ljubljani. gnt‑297652
Topolovec Aleš, Zg. Gradišče 27a,
Zgornja Velka, delovno knjižico. m‑526
Transport AS d.o.o., Letališka cesta
16, Ljubljana, delovno dovoljenje za prvo
zaposlitev tujca RS št. 9928/9991841, izdan
za Radulović Dragana. gnn‑297758
Trglec Majda por. Stavbar, Ulica
Pohorskega odreda 18, Zgornja Polskava,
delovno knjižico. m‑515
URA-TRA Jože Urajnar s.p., Stari trg 28,
Trebnje, potrdilo za voznika na ime Milisavić
Mladjenu, št. 004984/KN67-3-4374/2005,
izdano dne 17. 6. 2005, z veljavnostjo do
6. 6. 2006. gng‑297640
Verbole Tine, Trnovec 041, Ljubljana,
delovno knjižico. gne‑297642
Videčnik Boštjan, Grajska cesta 19,
Oplotnica, delovno knjižico. m‑518

Vidovič Dejan, Borova vas 2, Maribor,
delovno knjižico. m‑512
Vogrinec Boris, Zg. Kamenščak 7,
Ljutomer, delovno knjižico. gnn‑297708
Vojkovič Borut, Mlajtinci 11, Moravske
Toplice, delovno knjižico. gny‑297651
Vučko Edvard, Dolnja Bistrica 72b,
Črenšovci, delovno knjižico. gny‑297747
Zajc Jsamina, Žimarice 54, Sodražica,
delovno knjižico. gnf‑297766
Zavarovalniško zastopanje Stanislav Ilar
s.p., Slavka Gruma 44, Novo mesto, štampiljko
modro-črne barve, ovalne oblike, znamke
Colop Printer 30. Napis: ZAVAROVALNIŠKO
ZASTOPANJE, Stanislav Ilar, s.p., Ulica
Slavka Gruma 44, 8000 Novo mesto, GSM:
041/540-537. Desno spodaj je številka 3 v
krogcu, ki je najbolj razpoznaven znak žiga.
gnq‑297634
Zupančič Jurij, Prešernova 57, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 23010196, izdana
pri Fakulteti za strojništvo. gnd‑297743
Žlaus Franc, Podlože 38A, Ptujska Gora,
delovno knjižico. gnz‑297746
Župan Blanka, Zdole 3, Krško, študentsko
izkaznico, št. 22064770, Fakulteta za šport.
gnf‑297741
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28. avgusta IZIDE
Z ALOŽBA

KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1)
s stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška

Maja sprejeti dolgo priþakovani Kazenski zakonik
(KZ-1) bo zaþel veljati 1. novembra 2008.
Nov kazenski zakonik spreminja veþ kot polovico
þlenov prejšnjega zakonika in uvaja številne
novosti, med drugim možnost dosmrtnega zapora
za najhujše zloþine, možnost koristnega dela kot
alternative za leto dni zapora, uvedbo registra
pedolov, kaznovanje psihiþnega nasilja na delovnem
mestu in veþjo zašþito okolja.
Poleg novega Kazenskega zakonika s stvarnim
kazalom mag. Janeza Topliška knjiga vkljuþuje tudi
neuradno preþišþeno besedilo Zakona
o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja
(ZOPOKD), ki ureja kazensko odgovornost pravnih
oseb in že upošteva doloþbe novega zakonika.

redna cena: 34 €
leto izdaje: 2008
ISBN: 978-961-204-415-2
256 strani
14 cm × 20 cm
mehka vezava

Zagotovite si svoj izvod knjige po prednaroþniški
ceni.
Do izida knjige
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