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Javni razpisi
Št. 3520-2/2008

Ob-8609/08
Obvestilo
o zaključku javnega razpisa za
kreditiranje okoljskih naložb občanov,
prizadetih v neurjih z viharnim vetrom in
točo v juliju in avgustu 2008 39OB08B
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad,
Ljubljana, objavlja, da je javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov 390B08B
(Ur. l. RS, št. 79/08, 83/08 in 89/08) zaključen, ker je znesek zaprošenih kreditov
vlagateljev že presegel vsa razpisana sredstva.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Št. 014-122/2008/1
Ob-8607/08
Preklic
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana,
Parmova 53, na podlagi prvega odstavka
66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni
list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 –
ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05 – ZVMS)
preklicuje javni razpis RS Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarske uprave RS, Ljubljana, Parmova 53,
številka 430 – 63/2006, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 33-34 z dne 31. 3.
2006.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Veterinarska uprava Republike
Slovenije
Št. 014-122/2008/1
Ob-8608/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana,
Parmova 53, objavlja na podlagi prvega
odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1,
45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05
– ZVMS)
javni razpis
za dodelitev koncesije za opravljanje
dejavnosti javne veterinarske službe na
območju Republike Slovenije, ki se ne
financirajo iz proračuna RS
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), Ljubljana, Parmova 53.
II. Predmet javnega razpisa je dodelitev
koncesij za opravljanje naslednjih dejavnosti

javne veterinarske službe, ki se ne financirajo iz proračuna Republike Slovenije:
– označevanje živali ter vodenje registra
živali v skladu s predpisi;
– izvajanje ukrepov za preprečevanje,
odkrivanje, zdravljenje in zatiranje živalskih
bolezni ter poškodb in kirurški posegi na
živalih;
– osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za odkrivanje kužnih bolezni živali.
1. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za 10 let in začne veljati z dnem
podpisa pogodbe med koncendentom in
koncesionarjem.
2. Prijava: prijavi je potrebno priložiti:
– odločbo ali številko odločbe o verifikaciji veterinarske organizacije za ali veterinarsko ambulanto B, ali veterinarsko ambulanto
C, ali veterinarsko bolnico, ali veterinarsko
kliniko;
– imena in priimke dr. vet. med. in veterinarskih pomočnikov, ki so zaposleni v veterinarski organizaciji ter dokazila o zaposlitvi
(potrjen obrazec M-2);
– za dr. vet. med. dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje veterinarske
dejavnosti (licenco ali številko odločbe o licenci), za veterinarskega pomočnika pa potrdilo o izobrazbi;
– zadnji izpis iz sodnega registra za veterinarske organizacije, ki so organizirane
po zakonu o gospodarskih družbah oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije
za veterinarske organizacije, ki so organizirane kot samostojni podjetniki oziroma samostojni veterinarji, ki ne smeta biti starejša
od 15 dni.
3. Pogoji: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske organizacije, ki izpolnjujejo pogoje po predpisu, ki ureja pogoje za
veterinarske organizacije in imajo odločbo
o verifikaciji ali za veterinarsko ambulanto B,
ali veterinarsko ambulanto C, ali veterinarsko bolnico, ali veterinarsko kliniko, in ki še
nimajo dodeljene koncesije za opravljanje
dejavnosti javne veterinarske službe iz tega
javnega razpisa in tiste veterinarske organizacije, ki že imajo sklenjene koncesijske
pogodbe in jim bo v letih 2008, ali 2009, ali
2010 potekla koncesija za dejavnosti, ki so
predmet tega javnega razpisa, se prijavijo
najpozneje dva meseca pred prenehanjem
koncesijskih pogodb.
4. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do preklica.
5. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese osebno vlogo v zaprti ovojnici

z oznako »Ne odpiraj – odprt javni razpis
– koncesija za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe«, na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljub
ljana, Parmova 53.
6. Odpiranje vlog: prvo odpiranje vlog,
prispelih na naslov iz 5. točke tega razpisa,
ki bodo prispele do 3. novembra 2008, bo
5. novembra 2008, ob 10. uri, v prostorih
VURS, Ljubljana, Parmova 53.
Vsako nadaljnje odpiranje vlog bo vsak
prvi in tretji teden v mesecu v prostorih
VURS, Ljubljana, Parmova 53. Vloge prispele na naslov iz 5. točke tega razpisa
do vključno 25. dne preteklega meseca se
bodo obravnavale v prvem tednu naslednjega meseca, prijave prejete od vključno
26. dneva preteklega meseca do 10. dneva
v tekočem mesecu pa bodo obravnavane
pri odpiranju vlog v tretjem tednu tekočega
meseca. Prijavitelji, razen za prvo odpiranje,
bodo pisno obveščeni najmanj tri dni pred
odpiranjem vlog prispelih na javni razpis.
Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziroma predstavniki prijaviteljev, če
imajo pisno pooblastilo.
8. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji prejeli odločbo o izbiri
v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na
VURS, na tel. 01/300-13-00, vsak dan od 9.
do 10. ure (kontaktna oseba: Anita Kermavnar, dr. vet. med.).
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Veterinarska uprava Republike
Slovenije
Št. 331-18/2007/6
Ob-8575/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št.
73/08) (v nadaljevanju: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/05/ES) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2006
z dne 19. decembra 2006 o spremembah in
popravku Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skup
nih pravilih za sheme neposrednih podpor
v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi
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nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL
L št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1974/06/ES), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007
z dne 22. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 378/2007 o prostovoljni modulaciji (UL L št. 280 z dne 24. 10.
2007, str. 3), v nadaljnjem besedilu: Uredba
1974/2006/ES) in
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO
001 dne 12. 9. 2007 objavlja
javni razpis
za ukrep Povečanje gospodarske
vrednosti gozdov iz PRP 2007–2013 za
leto 2008
(gozdna infrastruktura)
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (v
nadaljevanju PRP) iz naslova ukrepa »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov«.
Cilj podpore je izboljšati učinkovitost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi preko:
– večje izrabe proizvodnega potenciala
gozdov,
– uvajanja proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu lesa,
– večje varnosti pri delu v gozdu,
in s tem prispevati k povečanju produktivnosti dela v gozdarstvu skladno s cilji nacionalne in EU gozdarske strategije.
Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjena za sofinanciranje projektov,
prispelih na javni razpis za ukrep Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP
2007–2013 za leto 2008 (gozdna infrastruktura) (v nadaljevanju javni razpis) znaša
2.433.285,00 EUR, in sicer:
– 1.824.963,75 EUR – namenska sredstva EU;
– 608.321,25 EUR – slovenska udeležba.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
9200 PRP 2007–2013 – namenska sredstva EU;
9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru
iste proračunske postavke samo v primeru
pozitivno rešenih pritožb.
Vse naložbe morajo biti zaključene najkasneje do 5. 9. 2011.
II. Vlagatelji
Vlagatelji za dodelitev nepovratnih sredstev za podpore v okviru tega ukrepa so:
1. pravne ali fizične osebe, ki so lastniki
ali solastniki zasebnih gozdov na območju
Republike Slovenije,
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2. združenja pravnih in fizičnih oseb lastnikov gozdov na območju Republike Slovenije,
3. občine, ki imajo v lasti gozd na območju Republike Slovenije,
4. zveze občin, ki imajo v lasti gozd na
območju Republike Slovenije.
III. Predmet podpore: predmet podpore
v okviru ukrepa so naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter
pripravo gozdnih vlak.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti
izpolnjeni ob predložitvi vloge, razen v primerih, ko je v nadaljnjem besedilu določeno
drugače.
IV/1. Splošni in podrobnejši pogoji za
dodelitev sredstev:
1. Vlagatelj mora z naložbo prispevati
k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih ciljev ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge:
a) uvajanje proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu,
b) večja varnost pri delu v gozdu,
c) večja izraba proizvodnega potenciala
gozdov.
2. Vlagatelj mora predložiti vlogo za dodelitev sredstev iz programa PRP 2007–
2013 na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Vlogi na posameznem obrazcu
morajo biti priložene vse priloge in dokazila,
ki so navedena v obrazcu vloge.
3. Podatki navedeni v prijavnem obrazcu, priloženih dokazilih, potrdilih, izjavah
morajo biti skladni.
4. Gozdna posest vlagatelja ne sme biti
manjša od 0,5 ha, razen če je vlagatelj združenje lastnikov gozdov. V primeru, ko je
vlagatelj s.p., mora biti nosilec dejavnosti
lastnik vsaj 0,5 ha gozda.
5. Vlagatelj predloži predračun za načrtovano naložbo, ki je izdan na njegovo ime
in priimek / naziv, kot je razvidno iz prijavnega obrazca.
6. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah:
a) vlagatelj mora imeti poravnane vse
obveznosti do države,
b) vlagatelj ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali
v postopku likvidacije (velja za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike).
7. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.
8. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
9. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
v gozdove v lasti države ter gozdove v lasti pravnih oseb, ki so 50 ali več odstotno
v lasti države.
10. Če se vlagatelj v skladu s predpisi
o javnih naročilih šteje za naročnika, mora
predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire
dobavitelja ali izvajalca izveden v skladu
z omenjenimi predpisi.
11. Če je vlagatelj občina ali zveza občin, mora biti naložba predvidena v načrtu
razvojnih programov.
12. Sredstva se ne odobrijo vlagatelju,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva EU.
13. Če je vlagatelj občina ali zveza občin
se lastna sredstva sofinanciranja ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike
Slovenije.

14. Vlagatelj je upravičen do dodelitve
sredstev za naložbe po tem razpisu, če zagotovi, da bo izvajal naložbeno dejavnost
vsaj v obsegu opredeljenim z vlogo, za katero je prejel sredstva, še vsaj naslednjih 5 let
po izplačilu sredstev in v tem obdobju ne bo
uvajal bistvenih sprememb oziroma odtujil
naložbo ali jo uporabljal v nasprotju z namenom dodeljevanja sredstev, razen v primeru
višje sile ali izrednih okoliščin.
15. Kot bistvene spremembe naložbene
dejavnosti se štejejo spremembe, ki:
a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje
izvajanja ali dajejo neupravičeno prednost
kakemu podjetju ali javni organizaciji;
b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali iz prenehanja ali
premestitve proizvodne dejavnosti.
16. Prejemnik sredstev ni dolžan vrniti vseh že pridobljenih sredstev, kadar gre
za naslednje primere višje sile ali izrednih
okoliščin:
a) smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe),
b) dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe),
c) razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva ali gozda, če tega ni bilo
mogoče pričakovati na dan sprejema obveznosti,
d) huda naravna nesreča, ki resno prizadene gozd.
17. O nastopu višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ
(ARSKTRP) in predložiti ustrezne dokaze
najpozneje v 10 delovnih dneh od dneva, ko
je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
18. Če prejemnik sredstev ali njegova
pooblaščena oseba v primeru višje sile ali
izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in
deluje v skladu s prejšnjo točko, ji ARSKTRP
lahko podaljša rok.
19. Prejemniku sredstev, pri katerem se
ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito,
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih prijav, jih porabil nenamensko oziroma del ni
opravil v skladu z obveznostmi ali določbami Uredbe in tega javnega razpisa, mu
ARSKTRP izda odločbo s katero zahteva,
da mora upravičenec vrniti vsa že pridobljena sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
20. Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev,
ni upravičen do kandidiranja za sredstva
iz ukrepov politike razvoja podeželja naslednjih pet let od dneva zadnje obveznosti iz
odločbe o pravici do sredstev.
21. Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
v roku in v roku ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, mora prejeta sredstva vrniti
v roku osem dni od dneva vročitve odločbe za vračilo sredstev, skupaj z zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
22. Prejemnik sredstev, ki je pridobil
sredstva na podlagi tega razpisa, mora vso
dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev hraniti še najmanj 5 let od dneva
izplačila sredstev.
23. Prejemnik sredstev mora na zahtevo
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) poročati
še pet let od izplačila sredstev.
24. Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ARSKTRP,
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MKGP, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom.
25. Vlagatelj mora vse naložbe, za katere je prejel podporo po tem razpisu, označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje
javnosti in označevanje projektov za Program razvoja podeželja RS za leto 2007–
2013, ki je dosegljiv na spletni strani: www.
mkgp.gov.si.
26. Možnost gradnje ali rekonstrukcije
gozdne ceste mora izhajati iz gozdnogospodarskih načrtov. Možnost gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake mora
izhajati iz gozdnogojitvenega načrta.
27. Gozdna vlaka omogoča letno spravilo vsaj 3 m3 lesa na 100 m gozdne vlake.
Gozdna cesta omogoča letno transport vsaj
10 m3 lesa na 100 m gozdne ceste.
28. Predložena mora biti vsa potrebna
gradbena oziroma druga ustrezna dokumentacija in vsa ustrezna dovoljenja. Gradbena
dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju
prostora, varstvu okolja, varstvu kulturne dediščine in gradnji gozdnih prometnic.
29. Za pripravo, gradnjo ali rekonstrukcijo gozdnih prometnic mora biti predložen
izračun Zavoda za gozdove Slovenije, iz
katerega je razvidno zmanjšanje stroškov
gospodarjenja z gozdom.
30. V primeru, da so za pripravo, gradnjo
ali rekonstrukcijo gozdne prometnice vlagatelji zasebni lastniki gozdov iz vplivnega
območja gozdne prometnica (to je območje,
ki ima od novozgrajene prometnice korist),
morajo za to pooblastiti združenje lastnikov
gozdov.
31. V primeru, da za pripravo, gradnjo ali
rekonstrukcijo gozdne prometnice kandidira
več vlagateljev, ki niso združeni v združenje
lastnikov gozdov, mora biti dokumentacija
pripravljena tako, da je razviden delež posameznega vlagatelja v naložbi ter vloge
oddane v eni ovojnici.
32. Kolikor vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, mora biti
iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidno:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo;
b) ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis;
c) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del
in stroškov s katerim se vlagatelj prijavlja na
razpis v primeru fazne gradnje.
V. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za naložbe so:
– stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in opreme;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in opreme;
– prispevek upravičenca v naravi je lastno delo investitorja, ki ga potrdi Zavod za
gozdove Slovenije (v nadaljevanju ZGS);
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta, in sicer honorarji projektantom, inženirjem, svetovalcem študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti do
višine 10% priznanih upravičenih stroškov
naložbe.
Naložba ne sme biti zaključena pred izdajo odločbe o pravici do sredstev.
Do sofinanciranja so upravičeni stroški
naložb, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2007
do 5. 9. 2011. Kot začetek stroška se šteje
prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev
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(sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje
materiala, opreme, storitev ali del).
Splošni stroški kot so honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, študije
izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, ki
so povezani z naložbo, so lahko nastali tudi
med 1. 1. 2002 in 1. 1. 2007.
Naložba mora biti končana pred izplačilom sredstev. Kot dokončanje oziroma zaključek naložbe se šteje:
– za gradnjo gozdne ceste zapisnik
o strokovnem pregledu gozdne ceste, ki ga
izvede ZGS,
– za rekonstrukcijo gozdnih cest gradbena situacija, ki jo potrdi ZGS,
– za gozdne vlake obrazec strokovnega
pregleda vlake, ki ga izvede ZGS.
Poleg neupravičenih stroškov iz 3. točke
71. člena Uredbe 1698/05/ES ter predpisov,
ki iz tega izhajajo, se podpora ne dodeli za:
1. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
2. stroške tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema itd.);
3. bančne stroške in stroške garancij;
4. stroške promocije;
5. nakup rabljene gozdarske mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo;
6. vlagatelje v težavah skladno s smernicami Skupnosti;
7. naložbe za dejavnost trgovine.
VI. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. V primeru, da za posamezno merilo
vlagatelj ne bo priložil zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se bo
v tem delu vloga ocenila z minimalnim številom 0 točk. Na podlagi ocenitve projekta
z merili za izbor bo projekt dosegel določeno
število točk.
Merila
l. Proizvodni vidik
naložbe
ll. Ekonomski vidik
naložbe
III. Regionalni vidik
naložbe
Skupaj

Najvišje možno
št. točk
30
60
10
100

Odobrile se bodo samo tiste vloge, ki
bodo pri ocenjevanju iz ekonomskega dela
naložbe prejele nad 30 točk in bo skupni
seštevek znašal nad 50 točk.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev:
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev. Struktura financiranja
je naslednja: od 50% do 60% se zagotovi iz
javnih virov, od tega 3/4 zagotovi EU (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in
1/4 zagotovi Republika Slovenija. Končni
prejemnik zagotovi od 40% do 50%.
2. Stopnja sofinanciranja za hribovska
gorska območja OMD, druga območja OMD,
območja s posebnimi omejitvami OMD in
območje Natura 2000 je 60% opravičljivih
stroškov.
3. Stopnja sofinanciranja za območja
izven hribovskih gorskih območjih OMD,
drugih območjih OMD, območjih s posebnimi omejitvami OMD in območjih Natura
2000 je 50% opravičljivih stroškov.
4. V primeru, da vlagatelj uveljavlja višji procent sofinanciranja za naložbe, mora
imeti v lasti več kot 50% gozdne posesti

99 / 17. 10. 2008 /

Stran

3455

v hribovskih gorskih območjih OMD, drugih območjih OMD, območjih s posebnimi
omejitvami OMD in območjih Natura 2000.
Če je vlagatelj združenje lastnikov gozdov
in uveljavlja višji procent sofinanciranja za
naložbe, morajo imeti lastniki gozdov, ki
pooblastijo združenje lastnikov gozdov za
zastopanje pri naložbi, skupno v omenjenih
območjih več kot 50% gozdne posesti.
5. Najnižji znesek dodeljene javne pomoči znaša 500 EUR, najvišji znesek dodeljene
javne pomoči pa 500.000 EUR. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju
2007–2013 iz naslova tega ukrepa pridobi
največ 500.000 EUR pomoči.
6. Celotni prispevek v naravi se prizna do
priznane vrednosti naložbe, kot je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
7. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upošteva najvišja priznana vrednost na enoto. Seznam najvišjih
priznanih vrednosti se nahaja v razpisni dokumentaciji k temu razpisu.
8. Sredstva se izplačajo na podlagi enega zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Zahtevku za izplačilo sredstev mora
upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ki se
glasijo na upravičenca.
V primeru večjih gradbenih del (gradnja
gozdne ceste) priloži še:
– začasne oziroma končno gradbeno
situacijo, potrjeno s strani pooblaščenega
nadzornega organa, izvajalca in upravičenca,
– poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca.
9. V skladu s postopkom določenim
z Uredbo se izberejo projekti do porabe
sredstev, razpisanih za ta namen v določenem obdobju izvajanja PRP 2007–2013.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– postopek za izbor končnih prejemnikov,
– merila in točkovnik za ocenjevanje
vlog,
– seznam upravičenih stroškov in priznani delež prispevka v naravi,
– prijavni obrazec:
– osnovni podatki o vlagatelju in naložbi
– dokazila, izjave, potrdila končnega
prejemnika.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana
z vsemi prilogami v skladu s to razpisno
dokumentacijo.
IX. Rok in način prijave
Vlogo se vlaga pisno na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije in je dosegljiv
na spletnih straneh www.mkgp.gov.si in
www.arsktrp.gov.si.
Vlogo 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, 1000 Ljubljana, ali oddati
v vložišče na naslovu: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana, od naslednjega dneva
po objavi javnega razpisa v Uradnem listu
RS dalje do objave obvestila o prenehanju
zbiranja vlog, ki bo objavljen na spletnih
straneh MKGP.
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Sestavni deli vloge morajo biti speti ali
vloženi v mape po vrstnem redu ter oddani
v zaprti pošiljki, opremljeni z imenom, priimkom in naslovom vlagatelja na ovojnici vloge
in označeni z oznako javnega razpisa za katerega se prijavljajo za naložbo: »Ne odpiraj
– Vloga na javni razpis: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007–2013
za leto 2008 (gozdna infrastruktura)«.
Na ovojnici vloge mora biti razviden tudi
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na
pošti, označen s strani pošte oziroma vložišča Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja. Vloge z nepravilno označenimi
ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo
vlagateljem.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim
javnim razpisom. Postopke za dodelitev in
izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter
zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po
vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, se
v primeru, da imata na končnem mestu liste
prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici
enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu
lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki
vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev zaposlenih
na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih z žigom
ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče
listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj
odda komisiji.
Z žrebom se določi vrstni red vlog. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so
prisotni.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava in oceni ARSKTRP.
Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so
podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se
vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v roku treh mesecev od
vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum in
čas njenega prejema se štejeta datum in čas
(ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje na
vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene
vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga
ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih
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vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se
s sklepom zavržejo. Če se med postopkom
preverjanja pregleda popolnost ugotovi, da
vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko.
Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov
ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge
se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo
popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge,
ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi
meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže
postavljeni prag minimalnega števila točk,
do porabe sredstev.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem se vloga zavrne.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo je dopustna pritožba
v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno na način kot je določen
za vložitev vloge.
Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo
zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača
na transakcijski račun upravičenca po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca
šteje, da je bilo zahtevku v celoti ugodeno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP
o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je
upravni spor.
Brez predhodnega soglasja ARSKTRP,
se odstopanje od določil odločbe oziroma
investicijskega programa s strani upravičenca, šteje kot odstop od izvedbe naložbe.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi organ upravljanja. Organ
upravljanja je MKGP.
V primeru kontrol se preveri znesek, ki
se plača upravičencu na podlagi zahtevka. Kolikor znesek, do katerega je upravičen upravičenec po pregledu upravičenosti
zahtevka, presega znesek, ki je dodeljen
upravičencu za več kot 3%, se za razliko
uporabi znižanje zneska, glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES)
št. 1975/2006. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačen zahtevek,
se zadevna dejavnost izključi iz podpore
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v okviru istega
ukrepa za zadevno in naslednje leto.
Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja in kraj), opis aktivnosti
oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih
sredstev, bodo objavljeni na spletni strani
MKGP.
XI. Seznam info točk po Sloveniji za
obveščanje in informiranje o ukrepih EKSRP: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana, Klicni center 01/580-77-92, e-naslov:
aktrp@gov.si.
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Seznam kontaktnih telefonskih številk po območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

OE Tolmin
OE Bled
OE Kranj
OE Ljubljana
OE Postojna
OE Kočevje
OE Novo mesto
OE Brežice
OE Celje
OE Nazarje
OE Slovenj Gradec
OE Maribor
OE Murska Sobota
OE Sežana

Ulica
Tumov drevored 17
Ljubljanska c. 19
C. Staneta Žagarja 27b
Tržaška 2
Vojkova 9
Rožna ul. 39
Gubčeva 15
C. bratov Milavcev 61
Ljubljanska 13
Savinjska cesta 4
Vorančev trg 1
Tyrševa 15
Arh. Novaka 17
Partizanska 49

Pošta
5220 Tolmin
4260 Bled
4000 Kranj
1000 Ljubljana
6230 Postojna
1330 Kočevje
8000 Novo mesto
8250 Brežice
3000 Celje
3331 Nazarje
2380 Sl. Gradec
2000 Maribor
9000 Murska Sobota
6210 Sežana

Telefon
05/38-01-240
04/57-50-300
04/20-24-200
01/24-10-600
05/70-00-610
01/89-55-276
07/39-42-550
07/49-91-600
03/42-55-187
03/83-93-770
02/88-39-220
02/23-41-615
02/53-49-500
05/70-74-400

Faks
05/38-01-260
04/57-41-069
04/20-11-947
01/24-10-640
05/70-00-628
01/89-55-275
07/39-42-560
07/49-91-613
03/42-55-190
02/58-31-509
02/88-39-236
02/23-41-633
02/53-04-910
05/73-42-356

Seznam kontaktnh oseb Kmetijsko gozdarske zbornice
1
2
3
4
5
6
7

KGZS
Zavod Ljubljana
Zavod Kranj
Zavod Novo mesto
Zavod Nova Gorica
Zavod Murska Sobota
Zavod Maribor
Zavod Ptuj

8

Zavod Celje

Andrej Andoljšek
Tatjana Grilc
Zdenka Kramar
Egon Rebec
Slavko Petovar
Stanka Klemenčič-Kosi
Felicita Domiter
Darja Jeriček
Mojca Krivec

Ulica
Škrabčev trg 19
Iva Slavca 1
Šmihelska 14
Sejmiška 1
Štefana Kovača 40
Vinarska 14
Ormoška 28
Trnoveljska cesta 1

Pošta
1310 Ribnica
4000 Kranj
8000 Novo mesto
6210 Sežana
9000 Murska Sobota
2000 Maribor
2250 Ptuj
3000 Celje

Telefon
01/836-94-24
04/280-46-33
07/373-05-74
05/731-28-54
02/539-14-42
02/228-49-54
02/749-36-39
02/824-69-23
03/490-75-86

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 6710-21/2008
Ob-8576/08
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 15/03) ter 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 interesnih programov
športa otrok in mladine: Zlati sonček,
Krpan, Naučimo se plavati in Šolska
športna tekmovanja in prireditve
v šolskem letu 2008/09 ter za
sofinanciranje tekmovanj v organizaciji
Mednarodne zveze za šolski šport (ISF)
v šolskem letu 2008/09
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so
kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.
3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih interesnih programov športa otrok in mladine: Zlati sonček, Krpan,
Naučimo se plavati in Šolska športna tekmovanja in prireditve v šolskem letu 2008/09
ter sofinanciranje tekmovanj v organizaciji Mednarodne zveze za šolski šport (ISF)
v šolskem letu 2008/09.
4. Pogoji in merila, po katerih se sofinancira interesne programe športa otrok
in mladine Zlati sonček, Krpan, Naučimo

se plavati in Šolska športna tekmovanja in
prireditve v šolskem letu 2008/09 in po katerih se sofinancira tekmovanja v organizaciji Mednarodne zveze za šolski šport (ISF)
v šolskem letu 2008/09, so določena v publikaciji Informator I 2008/2009, ki je izšla
septembra 2008.
5. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za
šolstvo in šport za šolsko leto 2008/2009
in je na razpolago za sofinanciranje zgoraj navedenih interesnih programov športa
otrok in mladine v šolskem letu 2008/2009
in sofinanciranje tekmovanj v organizaciji
Mednarodne zveze za šolski šport (ISF)
v šolskem letu 2008/09, je 403.790,00 EUR.
Ta sredstva so zagotovljena na proračunski
postavki 5619 Šport otrok in mladine ter
športna rekreacija.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v šolskem letu 2008/2009.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija (publikacija Informator I 2008/2009, ki je izšla septembra 2008) se brezplačno lahko prejme
na naslovu Ministrstvo za šolstvo in šport,
Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana (II. nadstropje, Mateja Reberšak
Cizelj), in sicer vsak delovni dan med 10. in
12. uro. Zainteresirani lahko dodatne informacije dobijo po tel. 01/400-54-56 (Mateja
Reberšak Cizelj).
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 586/08
Ob-8651/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07, ZUJIK – UPB 1, uradno prečiščeno
besedilo) ter skladno s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05), Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02),
Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list
RS, št. 104/05), Sporazumom med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju
in znanosti (Uradni list RS, št. 20/02, MP
5/02) in 34. členom 2. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju
in znanosti med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Avstrije za obdobje od
2008 do 2012, Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov posebnega
programa, namenjenega pripadnikom
nemško govoreče etnične skupine
v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu
2009 financirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za
kulturo (projektni razpis, oznaka
JPR7-PSA-2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa
je financiranje kulturnih projektov kultur-
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nih organizacij s statusom pravne osebe
na podlagi 34. člena 2. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju
in znanosti med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Avstrije za obdobje od
2008 do 2012, ki jih bo v letu 2009 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo v okviru posebnega
programa Ministrstva za kulturo (v nadaljevanju: projekti).
2. Temeljno področje razpisa: temeljno
področje razpisa je financiranje kulturnih
projektov posebnega programa Ministrstva
za kulturo za pripadnike nemško govoreče
etnične skupine v Republiki Sloveniji.
3. Pomen izrazov
Kulturne organizacije s statusom pravne
osebe so: društva, zveze društev in druge
nevladne organizacije (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna dejavnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta
po posameznih stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki
= prihodki).
4 Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so pravne osebe, registrirane za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti
in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji,
kar dokazujejo s podpisano in ožigosano
izjavo;
– da so, če so bili pogodbena stranka
ministrstva v letu 2008, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da bodo v primeru izbora omogočili
javno dostopnost projekta, kar dokazujejo
s podpisano in ožigosano izjavo;
– da ne prijavljajo istega projekta, ki je
bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma
razpisu Ministrstva za kulturo, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil
že posredovan ali izbran na razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da bodo prijavljeni projekt realizirali do
konca leta 2009 in dosledno uresničevali
pogodbo z MK, kar dokazujejo s podpisano
in ožigosano izjavo.
4.2 Izpolnjevanje pogojev razpisa: izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga imenuje minister za področje, ki je
predmet razpisa.
5. Temeljni in prednostni kriteriji razpisa
Pri izboru projektov bo Ministrstvo za
kulturo upoštevalo naslednje:
5.1 Temeljni kriteriji:
– prispevek k promociji kulturne raznolikosti,
– ohranjanje in razvoj kulturne identitete,
– sodelovanje med manjšinskimi skupnostmi tudi prek meje,
– kulturne dejavnosti v jeziku pripadnikov
nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji ali dvojezični projekt.
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5.2 Prednostni kriteriji:
– kulturna dejavnost otrok*,
– kulturna dejavnost, namenjena otrokom,
– izvirnost,
– pripravljenost projekta za izvedbo,
– opredeljena ciljna populacija,
– vključevanje strokovnjakov in umetnikov,
– sodelovanje z javnimi organizacijami
s področja kulture in vključevanje v javno
kulturno infrastrukturo,
– širjenje stvarnih informacij o kulturnem
življenju, delu in razmišljanjih pripadnikov
manjšinskih skupnosti.
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Povzetek načina ocenjevanja
Temeljni in prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih
dostopni v razpisni dokumentaciji. Vsak od
temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od
5 do 0. Vsak od prednostnih kriterijev ima
1 točko.
Postopek ocenjevanja
Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla
strokovna komisija, ki bo pripravila tudi rezervno listo projektov, v kateri bodo projekti navedeni po prednostnem vrstnem redu.
Rezervna lista se bo uporabila tudi v primeru, če pride do rebalansa sredstev, lahko pa
tudi zaradi sprememb v realizaciji projektov
(odpovedi ipd.).
7. Vrednost sredstev: vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet
projektnega razpisa, je 12.000 EUR.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2008
in 2009.
9. Rok razpisa
Rok za prijavo na razpis je od 17. 10.
2008 do vključno 17. 11. 2008.
Besedilo javnega razpisa z oznako
JPR7-PSA-2009 se objavi v Uradnem listu
RS 17. 10. 2008. Razpis poteka do 17. 11.
2008. Besedilo razpisa in druga razpisna
dokumentacija sta priložena temu sklepu kot
njegov sestavni del.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z izjavami in
– ocenjevalni list
– načela, cilji, kriteriji ter posebni ukrepi za (so)financiranje kulturnih programov
in projektov iz dela državnega proračuna,
namenjenega kulturi na področju kulturne
dejavnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, različnih
manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji za leto 2009.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji dvignejo v vložišču ministrstva med
uradnimi urami: vsak ponedeljek in petek od
9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in
od 14. do 16. ure. Razpisno dokumentacijo
*
Otrok po 1. členu Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah (sprejela jo
je Generalna skupščina ZN z Resolucijo št.
44/25 z dne 20. 11. 1989) pomeni: vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let, razen če
zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se
polnoletnost doseže že prej.

si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne
strani ministrstva http://www. mk.gov.si, na
kateri najdejo še druge podatke, povezane
z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo mora
na zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo
razpisa tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
prijavnih obrazcih za posamezno področje
za posamezen projekt ter mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 17. 11. 2008 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom
na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava na
javni razpis JPR7-PSA-2009. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv
in naslov (sedež).
Vloge, ki bodo prispele po datumu iz
prejšnjega odstavka, bodo štete kot prepozne. Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse
prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih
ne bo vložila upravičena oseba.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in temeljnimi kriteriji
razpisa.
12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Simona Berden, tel.
01/400-79-36, elektronska pošta: simona.berden@gov.si.
Pristojna uslužbenka bo strokovno pomagala v fazi oblikovanja vlog skladno
z zahtevami Ministrstva za kulturo. Uradne
ure po telefonu in elektronskem mediju ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
13. Vpogled v dokumentacijo razpisa:
zainteresirane osebe imajo vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidu obravnave projekta obvestilo najpozneje v enem
mesecu po obravnavi strokovne skupine.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa, ter največ do vrednosti, določenih
z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 4302-2/2008/3
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Na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB-4), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 126/06 in 114/07), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 114/07), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 96/02, 115/05, 61/06 in 112/07),
Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in
razvojnem programu za obdobje 2006–2010
(Uradni list RS, št. 3/06), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev
za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega
in razvojnega programa (Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 74/04, 32/05, 26/06 in 80/07), Pogodbe ERA-NET ERASysBio št. 023212 z dne
14. 11. 2005 in Memoranduma o mednarodnem sodelovanju pri financiranju raziskav
v okviru ERA-NET ERASysBio z dne 16. 9.
2008 Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF
13, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
raziskovalnih projektov v okviru
iniciative ERASysBio
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov
v okviru iniciative ERASysBio (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje slovenskega
dela mednarodnih interdisciplinarnih raziskovalnih in razvojnih projektov s področja
sistemske biologije, ki vključujejo kvantitativno in celostno razumevanje dinamičnih bioloških procesov. Predlogi projektov morajo
vključevati interdisciplinarne študije, ki kombinirajo aplikativno matematiko in/ali statistiko
z eksperimentalnimi podatki za oblikovanje in
validacijo ustreznih modelov. Tematsko lahko
predlogi projektov obsegajo vse vidike:
1. biomedicine,
2. biotehnologije in
3. kmetijstva s prehrano,
od molekularnih sistemov do celic, organov in celih organizmov. Pri tem se biomedicina ukvarja z zdravjem in biologijo
od bazičnih do kliničnih raziskav, vključno
z multi-faktorskimi boleznimi; biotehnologija pomeni aplikacijo znanstvenih in inženirskih principov pri pridelavi snovi s pomočjo
bioloških agensov za zagotavljanje dobrin
in storitev; kmetijstvo s prehrano vključuje
raziskave trajnostnih kmetijskih sistemov,
kakovost živil, dietetiko in zdravje.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Sodelujoče države
V tem razpisu sodeluje 10 držav oziroma
11 organizacij, ki financirajo raziskave:
– Avstrija – Zvezno ministrstvo za znanost in raziskave (BMWF),
– Finska – Finska akademija (AKA),
– Francija – Nacionalna agencija za raziskave (ANR),
– Izrael – Izraelska fundacija za znanost
(ISF),
– Luksemburg – Nacionalni fond za raziskave (FNR),
– Nemčija – Zvezno ministrstvo za izobraževanje in raziskave (BMBF) in Forschungszentrum Juelich GmbH (FZJ),
– Nizozemska – Organizacija za Raziskave in Razvoj na področju zdravja (ZonMW),
– Slovenija – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MHEST),
– Španija – Ministrstvo za znanost in inovacije (MICINN),
– Združeno kraljestvo Velike Britanije in
Severne Irske – Svet za raziskave na področju biotehnologije in bioloških znanosti
(BBSRC).
3.2 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov lahko
prijavijo slovenski partnerji v mednarodnem
konzorciju s partnerji iz ostalih devetih sodelujočih držav. Do sofinanciranja so upravičeni raziskovalci oziroma raziskovalne orga-

nizacije, bolnišnice, industrija ter srednja in
mala podjetja (SME), ki izpolnjujejo pogoje
v skladu z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02,
115/05, 61/06 (ZDru-1) in 112/07) ter druge
pogoje, ki so podrobneje opisani v Navodilih
za prijavo na razpis.
3.3 Konzorcij
Nacionalni partnerji iz različnih držav
v posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij).
V konzorciju posameznega projekta morata
sodelovati najmanj dva in največ sedem partnerjev iz najmanj dveh različnih sodelujočih
držav, od katerih mora biti en koordinator
projekta. Pri projektu lahko sodelujejo tudi
partnerji iz drugih držav, če za to zagotovijo
lastna sredstva in je njihova ekspertiza nujno potrebna za dosego ciljev projekta. Tudi
v tem primeru sodelujočih partnerjev v projektu ne sme biti več kot sedem.
V primeru, da je v enem konzorciju več
slovenskih partnerjev, mora biti določen tudi
koordinator slovenskega dela projekta.
4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
za izvedbo tega razpisa je 190.000 EUR
bruto letno. Sofinanciranje se zagotavlja za
največ 3 leta v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
Vsaka sodelujoča država bo sofinancirala sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev
v posameznem projektu.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS bo sofinanciralo na mednarodnem ocenjevanju najboljše uvrščene
projekte. Izbrani projekti bodo sofinancirani
v višini največ do 100 odstotkov upravičenih
stroškov v skladu z Okvirom Skupnosti za
državno pomoč za raziskave in razvoj ter
inovacije (OJ EC C 323/2006).
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS si pridružuje pravico, da
sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu
projektu, če prijavljeni projekti ne ustrezajo
pogojem tega razpisa.
Za aktivnosti iz predmeta razpisa bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS zagotovilo sredstva za posamezno proračunsko leto v skladu z razpisom in
na način, dogovorjen s pogodbo, sklenjeno
z izbranim(i) slovenskim(i) izvajalec(i) projekta, največ do višine letno predvidenih sredstev iz razpisa. Sredstva bodo iz proračuna
izplačana v skladu z navedeno pogodbo.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in
varstvo podatkov.
5. Obdobje porabe sredstev
Predvideni rok začetka sofinanciranja izbranih projektov je 1. november 2009.
Rok trajanja projektov je največ 36 mesecev (3 leta), vsi izbrani projekti se morajo
zaključiti najkasneje v 36 mesecih od začetka izvajanja posameznega projekta.
6. Postopek razpisa
Razpis bo potekal v dveh fazah:
– 1. faza: predprijava (''Pre-Proposal''):
pregled izpolnjevanja formalnih kriterijev ter
ustreznosti glede na namen razpisa,
– 2. faza: glavna prijava (''Full Proposal''): strokovna presoja in izbira.
6.1 Način prijave in razpisni roki
Dokumenti, ki jih morata vsebovati popolna predprijava in glavna prijava, so navedeni v Navodilih za prijavo na javni razpis.
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Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
6.1.1 Predprijava
Popolno predprijavo predloga projekta
odda koordinator projekta v imenu celega
konzorcija do 5. januarja 2009 v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije, in sicer
v elektronski obliki na Sekretariat ERASysBio (e-mail: joint.secretariat@fz-juelich,de).
Predprijava obsega 5 strani.
Informacije o sestavi konzorcija in ciljih
projekta, podane v predprijavi, so zavezujoče in jih v glavni prijavi ni moč bistveno
spremeniti.
6.1.2 Glavna prijava
Do glavne prijave projektov so upravičeni
le konzorciji, ki so oddali predprijavo.
Popolno glavno prijavo je v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije do 4. maja
2009 potrebno poslati hkrati na 2 naslova:
A koordinator projekta v imenu celega konzorcija pošlje prijavo projekta na Sekretariat ERASysBio (e-mail:
joint.secretariat@fz-juelich,de);
B slovenski partner v projektu (oziroma
koordinator slovenskega dela projekta, če
je slovenskih partnerjev več) pošlje prijavo
projekta na Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana.
6.2 Ocenjevanje in izbira
6.2.1 Faza predprijave
Pravočasno prispele popolne predprijave predlogov projektov bo glede na namen
razpisa obravnaval Odbor mednarodnih
strokovnjakov. Prijaviteljem bo Sekretariat
ERASysBio poslal poročilo o rezultatih ocenjevanja po elektronski pošti predvidoma do
2. marca 2009.
6.2.3 Faza glavne prijave
6.2.3.1 Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih glavnih predlogov
projektov ni javno in bo na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS izvedeno v roku 8 dni od zaključka
razpisnega roka.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale formalnih
kriterijev, bodo zavržene. Slovenski vlagatelji posameznega projekta bodo o zavržbi
predloga obveščeni v 30 delovnih dneh po
izteku roka za predložitev predlogov projektov.
6.2.3.2 Strokovna presoja
Predloge, ki bodo zadostili formalnim kriterijem, bodo ocenjevali mednarodni strokovnjaki.
Specifični ocenjevalni kriteriji za izbiro
projektov so znanstvena in/ali tehnološka
odličnost (kakovost, inovativnost in mednarodna konkurenčnost) projekta, kakovost
in učinkovitost izvedbe in vodenja projekta ter pričakovan vpliv rezultatov projekta.
Specifični ocenjevalni kriteriji so podrobneje
opredeljeni v Navodilih za prijavo na javni
razpis.
Odbor mednarodnih strokovnjakov bo
pripravil prednostno listo najboljših projektov, na osnovi katere bo Upravni odbor razpisa iniciative ERASysBio predlagal posamezni sodelujoči državi, katere projekte naj
sofinancira.
6.2.3.3 Izbira
O izbiri prejemnikov sredstev odloči ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo sofinanciralo le najboljše
projekte slovenskih nacionalnih partnerjev

Stran

3460 /

Št.

99 / 17. 10. 2008

do porabe sredstev, za katere se sodelujoče
države soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih
partnerjev v teh projektih. Če sodelujoče države ne dosežejo soglasja o sofinanciranju
projektov, pri katerih sodelujejo slovenski
nacionalni partnerji, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo RS ne bo
sofinanciralo sodelovanja slovenskih nacionalnih partnerjev pri takšnih projektih.
Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od
dokončne odločitve o financiranju projektov,
predvidoma do 1. 8. 2009.
Slovenski nacionalni partner lahko na
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS v roku 8 dni od prejema
sklepa oziroma obvestila o (ne)izbiri vloži
pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z izbranimi slovenskimi nacionalnimi partnerji. O pritožbi
odloči ministrica za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
1. navodila za prijavo na javni razpis,
2. prijavni obrazec predprijave – Form
“Pre-Proposal application form” (Obrazec 1),
3. finančni obrazec predprijave – Form
“Pre-Proposal Financial plan” (Obrazec 2),
4. prijavni obrazci glavne prijave –
''Full-Proposal Forms'' (Obrazec 3),
5. glavna prijava slovenskega dela projekta (Obrazec 4),
6. finančni načrt slovenskega dela projekta za celotno obdobje trajanja projekta
(Obrazec 5),
7. osnutek pogodbe o sofinanciranju
s prilogami (Obrazec 6).
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, na ministrskih spletnih straneh
www.mvzt.gov.si (Javni razpisi) in spletni
strani rtd.si.
8. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo RS na tel.
01/478-47-39 (mag. Marta Šabec Paradiž)
v poslovnem času.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 414-05-0001/2007-150
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Javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lokalnih gospodarskih javnih služb
zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov ter odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov in koncesije
gradnje »Področnega centra za
ravnanje z odpadki«
1. Povabilo k oddaji prijave
Na podlagi javnega razpisa za podelitev
koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki in
koncesije gradnje »Področnega centra za
ravnanje z odpadki«, v skladu z Odlokom
o javno-zasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki (Uradni list Občine Šoštanj, št. 7/2008, Uradni vestnik MO
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Velenje, št. 11/2008 in 12/2008), naročnik/koncedent: 1. Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, tel. 03/89-61-600,
faks 03/89-61-654, ID za DDV: SI49082884,
matična številka: 5884268, podračun EZR
pri BS:01333-0100018401 (v svojem imenu
in imenu Občine Šoštanj, Trg svobode 12,
3325 Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki,
Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki)
vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu
z zahtevami iz tega povabila in navodil podajo enotno prijavo za podelitev:
a) koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov
ter
b) odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini
Šmartno ob Paki
in
c) koncesije gradnje »Področnega centra za ravnanje z odpadki« (v nadaljevanju:
koncesija oziroma predmet koncesije).
Po pooblastilu županov občin Šmartno
ob Paki in Šoštanj, je župan Mestne občine
Velenje pristojen za vodenje postopkovnega
dela javnega razpisa do odločitve o izbiri
koncesionarja.
Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo
(prijavo) za celotno koncesijo. V primeru
skupne prijave sme biti ista oseba ali njena
povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
2. Prijavitelj/koncesionar
Prijavitelj/koncesionar je lahko pravna ali
fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje za opravljanje
koncesije.
V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati,
da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo
(sposobnost) določene z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06;
spremembe Uradni list RS, št. 16/08; v nadaljevanju ZJN-2), ki so navedene v razpisni
dokumentaciji, ob tem, da mora prijavitelj
priložiti prijavi dokumente zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Naročnik/koncedent bo izbral za opravljanje razpisane koncesije prijavo enega
prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z upravno
odločbo izdano v skladu s četrtim odstavkom 64. člena Odloka o javno-zasebnem
partnerstvu na področju ravnanja z odpadki
in 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku.
Izbrani prijavitelj/koncesionar bo v okviru
nove pravne osebe, ustanovljene skladno
z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu
na področju ravnanja z odpadki imel izključno pravico gradnje »Področnega centra za
ravnanje z odpadki« in izvajanja gospodarske javne službe, na celotnem območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki. Koncesijska pogodba
bo sklenjena za določen čas 25 let od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko
obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Izbrani koncesionar bo
moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske
pogodbe.
Izbrani koncesionar bo moral objekte in
naprave koncesije graditi v skladu s projektno dokumentacijo, predpisi in pravili stroke,
in sicer tako, da bo zagotavljal najbolj ekonomsko sprejemljivo stopnjo varstva okolja
po načelu najboljše dosegljive tehnologi-

je. Objekte (prekladalno rampo, objekt za
obdelavo mešanih komunalnih odpadkov,
sprejemni center, reciklažni objekt) mora
zgraditi do 1. 7. 2009.
3. Predmet javnega razpisa je koncesija
in stavbna pravica
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki in koncesijo
gradnje »Področnega centra za ravnanje
z odpadki«.
Koncedent Mestna občina Velenje bo na
zemljiščih v njeni lasti s pravnim poslom,
sposobnim za vpis v zemljiško knjigo zagotovila odplačno stavbno pravico, po postopku in pogojih, ki jih določa ZJZP. Obvezne
sestavine, ki jih določajo zakoni in tretji odstavek 46. člena oziroma drugi odstavek 50.
člena Odloka o javno-zasebnem partnerstvu
na področju ravnanja z odpadki bodo predmet koncesijske pogodbe. Cenitev stavbne
pravice zemljišča, ki je predmet koncesije in
na katerem bo stavbna pravica ustanovljena
je priloga tega javnega razpisa, v posamični
program, ki je bil podlaga za cenitev pa lahko prijavitelji vpogledajo po postopku, ki je
določen za pridobitev informacije javnega
značaja.
Objekti in naprave koncesije so v času
trajanja koncesije zaradi stavbne pravice
last koncesionarja, postanejo po prenehanju koncesije brez posebnega nadomestila
last koncedenta (BOT koncesija).
4. Predpisi na podlagi katerih se izvaja
javni razpis
Javni razpis za podelitev koncesije za
opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini
Šmartno ob Paki, se izvaja na podlagi:
– Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO
in 127/06 – ZJZP),
– Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2),
– Statuta Mestne Občine Velenje (UPB-1,
Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006 in
26/2007),
– Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 13/2006),
– Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/00-UPB in 01/08),
– Zakona o javno-zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06),
– Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2 in spremembe
126/07, 65/08),
– Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki (Uradni
list Občine Šoštanj, št. 7/2008, Uradni vestnik MO Velenje, št. 11/2008 in 12/2008)
Opomba: Odlok je objavljen tudi na spletnih straneh MO Velenje in občine Šoštanj,
– skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področja gospodarskih javnih
služb, ki so predmet javnega razpisa.
5. Jezik v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo: prijava in ostala dokumentacija,
ki se nanaša na prijavo mora biti napisana
v slovenskem jeziku.
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6. Popolna prijava
Prijava se bo štela za popolno, če bo
pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala
vse v tem navodilu in razpisni dokumentaciji
zahtevane podatke.
Prijava mora biti zložena v mapi. Na začetku prijave mora biti priloženo kazalo. Prijavo mora prijavitelj zvezati z vrvico, ki mora
biti dovolj dolga tako, da omogoča nemoteno obračanje listov v prijavi in na način, da
brez vidnih poškodb ni mogoče dodajati ali
odstranjevati posameznih listov v prijavi.
Prijavitelji morajo pri pripravi prijave in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki
so navedena na posameznem obrazcu.
Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani,
žigosani in podpisani s strani odgovorne
osebe prijavitelja, ki je podpisnik prijave.
Zahtevani dokumenti morajo biti skladni
s pogoji iz navodil in razpisne dokumentacije.
Če je iz tehničnih razlogov posamezen
obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače
(npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam naročnika/koncedenta iz navodil in razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo
obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati
besedilu na predpisanem obrazcu.
V primeru, da naročnik/koncedent ne bi
pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave
nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni
razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana
za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo
sklenjena koncesijska pogodba.
7. Zaupnost postopka oziroma dokumentov
Prijavitelj naj obrazce in izjave za katere meni, da sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost označi s klavzulo »Zaupno ali
Poslovna skrivnost« in parafo osebe, ki je
podpisnik prijave. Če naj bo zaupen samo
določen podatek v obrazcu ali dokumentu,
mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka
»Zaupno ali Poslovna skrivnost« in parafa
osebe, ki je podpisnik prijave.
Ob tem naročnik/koncedent opozarja prijavitelje, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja prijav oziroma na podlagi
predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Dokumenti, ki jih bo prijavitelj
upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni
nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene
v razpisni postopek. Naročnik/koncedent bo
v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti
tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo
nikjer javno objavljeni. Naročnik/koncedent
bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno
skrivnost tiste podatke v prijavni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »Zaupno
ali Poslovno skrivnost« in ne odgovarja za
zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot
je navedeno.
V primeru, da bodo kot zaupno ali kot
poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne
ustrezajo pogojem, bo naročnik/koncedent
prijavitelja pozval, da oznako zaupnosti ali
poslovna skrivnost umakne. Prijavitelj to
stori tako, da njegov zastopnik nad oznako
napiše »Preklic«, vpiše datum in se podpiše. Če prijavitelj v roku, ki ga določijo naročnik/koncedent ne prekliče zaupnosti, naročnik/koncedent prijavo v celotni zavrne.

8. Skupna prijava
Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti
pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova
zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko
obliko, s katero bodo naročniki/koncedenti
sklenili koncesijsko pogodbo. V primeru skupne prijave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri skupni prijavi skupaj izpolnjevati vse
pogoje za udeležbo (sposobnost) določene
v nadaljevanju tega navodila, razen, kar se
tiče statusnih pogojev (nekaznovanost, vpis
v register, …. 10a), b), c), d) – prva alineja,
o)2), ki jih mora izpolnjevati vsak izmed skupnih prijaviteljev.
9. Vsebina prijave
Popolna bo prijava, ki bo vsebovala naslednje dokumente obrazce in izjave:
1. Kazalo prijave
2. Obrazec št. 1 – Prijava
3. Obrazec št. 2 – Izjava o sprejemanju
pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
4. Obrazec št. 3 – Pooblastilo za podpis
prijave, ki jo predlaga skupina prijaviteljev
5. Pravni akt o sodelovanju
6. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, o nekaznovanosti (pravna
oseba/samostojni podjetnik posameznik)
7. Potrdilo/potrdila Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, o nekaznovanosti zakonitih zastopnikov
8. Redni izpisek iz sodnega registra ali iz
poslovnega registra AJPES za pravne osebe oziroma podjetnike posameznike in/oziroma ustanovitveni ali drugi akt, iz katerega
je razvidno da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije
9. Potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni
začet postopek zaradi stečaja (insolventnosti), drug postopek prisilnega prenehanja ali
likvidacijski postopek
10. Obrazec št. 4 – Izjava o poravnanih
davkih, prispevkih in drugih javnopravnih
dajatvah
11. Potrdilo DURS o poravnanih davkih
in prispevkih
12. Obrazec št. 5 – Izjava o delavcih
13. Obrazec št. 6 – Izjava o zaposlenih
delavcih
14. Obrazec št. 7 – Izjava o tehnični
usposobljenosti
15. Obrazec št. 8 – Referenčno potrdilo
Opomba: obvezno je vsaj eno referenčno potrdilo (kolikor se nanaša na celoten
predmet koncesije), izpolnjeno na predpisanem obrazcu.
16. Obrazec št. 9 – Izjava o sodelovanju
s podizvajalci
17. Elaborat o opravljanju dejavnosti
18. Obrazec št. 10 – Izjava o rednem
izvajanju koncesije
19. Obrazec št. 11 – Izjava o zavarovanju odgovornosti
20. Obrazec št. 12 – Izjava o dokončanju
gradnje
21. Predpogodba o zavarovanju proti odgovornosti za škodo.
Kot navedeno so vsi zgoraj navedeni
obrazci, izjave in dokumenti obvezni, razen:

Potrdilo se zahteva v okviru pogoja iz 4.
točke prvega odstavka 59. člena Odloka o javno-zasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki, da razpolaga z izkušnjami na
področju izvajanja koncesije.

Št.

99 / 17. 10. 2008 /

Stran

3461

– obrazca št. 3 (pod zap. št. 4), ki je obvezen samo v primeru prijave, ki jo predlaga
skupina prijaviteljev,
– pravnega akta o sodelovanju (pod zap.
št. 5), ki je obvezen samo v primeru prijave,
ki jo predlaga skupina prijaviteljev.
10. Sposobnost prijavitelja
Za priznanje sposobnosti prijavitelja
mora le-ta izpolnjevati pogoje potrebne za
udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, kar prijavitelj skladno z Odlokom
o javno-zasebnem partnerstvu na področju
ravnanja z odpadki dokazuje z naslednjimi
listinami:
a) da kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti
zastopniki, niso bili pravnomočno obsojeni
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja;
Dokazilo:
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, da:
– prijavitelj kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ni bil pravnomočno obsojeni v zvezi z zgoraj navedenimi
kaznivimi dejanji,
– zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili
pravnomočno obsojeni v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji.
Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji in
ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom
oddaje ponudbe (prijave).
b) da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi stečaja (insolventnosti), drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski
postopek
Dokazilo:
Potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima prijavitelj svoj sedež, iz katerega bo razvidno,
da proti prijavitelju ni začet postopek zaradi
stečaja (insolventnosti), drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek.
Potrdilo sodišča se priloži v originalu ali
kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred
dnevom oddaje ponudbe (prijave).
c) da ima prijavitelj poravnane vse davke, prispevke in druge javnopravne dajatve
Dokazilo:
1. Izjava o poravnanih davkih, prispevkih
in drugih javnopravnih dajatvah, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec
št. 4).
2. Potrdilo DURS o poravnanih davkih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60 dni
pred dnevom oddaje ponudbe (prijave).
d) da je registriran oziroma, da izpolnjuje
pogoje za opravljanje koncesije
Dokazilo:
– veljaven redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES),
iz katerega bo razvidno, da je prijavitelj registriran,
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– dokazilo, da izpolnjuje pogoje za oprav
ljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije (npr. družbena pogodba, ustanovitveni
akt …).
Redni izpisek iz sodnega registra (ali iz
poslovnega registra AJPES) se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejši od 60
dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave).
e) da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na gospodarski
javni službi zaposli osebo s VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim
izpitom iz upravnega postopka
Dokazilo:
Izjava o delavcu, iz katere bo razvidno:
– da ima prijavitelj zaposleno osebo
s polnim oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom z najmanj VII. stopnjo strokovne
izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom
iz upravnega postopka
ali
– da bo prijavitelj v primeru, da bo izbran
za koncesionarja zaposlil osebo s polnim
oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz
upravnega postopka.
Izpolnjena izjava o delavcu, ki je sestavni
del te razpisne dokumentacije.
f) da zaposluje najmanj eno osebo s petimi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je
predmet koncesije in s strokovno izobrazbo
najmanj VII. stopnje tehnične smeri
g) da razpolaga z zadostnim številom
delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju izvajanja koncesije
Dokazilo:
Izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih,
ki je sestavni del te razpisne dokumentacije
(Obrazec št. 6).
h) da razpolaga z zadostnim obsegom
opreme in strokovnih znanj oziroma potrebnih sredstev za delo ter da razpolaga
s poslovnim prostorom na območju Mestne
občine Velenje ali Občine Šoštanj ali Občine Šmartno ob Paki, oziroma, ne glede
na sedež poslovnega prostora na drugačen
način dokaže, da lahko nemoteno opravlja
dejavnost
Dokazilo:
Izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 7).
i) da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet izvajanja
koncesije
j) da je sposoben zagotavljati storitve na
kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju Odloka o javno-zasebnem partnerstvu
na področju ravnanja z odpadki, predpisov,
normativov in standardov
k) da zagotavlja interventno izvajanje gospodarske javne službe ob vsakem času,
l) da je usposobljen za vodenje katastra
ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje
Dokazila:
1. Da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti vodenja katastra,
finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje
zahtevanih pogojev pod točkami i), j), k)
in l). Prav tako mora prijavitelj v elaboratu
predlagati način zbiranja kuhinjskih odpadkov in zelenega odreza skladno z veljavno
zakonodajo ter petletni plan osveščanja in
informiranja občanov o ravnanju z odpadki,
ki ga bo dejansko izvajal.
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2. Izpolnjena izjava o rednem izvajanju
storitev, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 10).
m) da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z izvajanjem koncesije utegne povzročiti državi, občini ali
tretji osebi
Dokazilo:
1. Predpogodba o zavarovanju proti odgovornosti za škodo.
2. Izpolnjena izjava o zavarovanju, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 11).
n) da se obveže dokončati gradnjo »Področnega centra za ravnanje z odpadki« do
1. 7. 2009, v skladu s 49. členom Odloka
o javno-zasebnem partnerstvu na področju
ravnanja z odpadki ter zavarovanju le-te
Dokazilo:
Izpolnjena izjava o dokončanju gradnje,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije
(Obrazec št. 12).
o) da je finančno sposoben opravljati gospodarsko javno službo
Dokazilo:
1. BON 1 (ali BON 1/P) – pravne osebe
oziroma BON 1/SP – samostojni podjetniki
posamezniki s podatki in kazalniki za leto
2007 (ni časovne omejitve, vendar se mora
nanašati na podatke za 2007).
2. Potrdilo poslovne banke ali bank pri
katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte) transakcijske račune (ali BON 2 obrazec); iz
dokazil mora izhajati, da ponudnikovi transakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred
izdajo potrdila (to ne sme biti starejše od 60
dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave))
niso bili blokirani.
Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti,
ki jih določajo drugi predpisi.
11. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija (obrazci) – kolikor je to glede na zmogljivosti državnega
portala mogoče – za podelitev koncesije
za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in
Občini Šmartno ob Paki in koncesije gradnje
»Področnega centra za ravnanje z odpadki« je objavljena tudi na spletnih straneh
Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in
Občine Šmartno on Paki, na portalu www.
enarocanje.si in v EU uradnem listu.
Celotno razpisno dokumentacijo lahko
prijavitelji zahtevajo osebno ali po pošti do
vključno 5. 12. 2008, od ponedeljka do petka, med 9. in 11. uro, na naslovu: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta
37/b, 3320 Velenje, pri Škarja Gašperju (tel.
031/885-841).
Prijavitelji lahko pred prevzemom razpisne dokumentacije lahko vanjo vpogledajo
na prej navedenem naslovu.
12. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni
obliki, preko portala e-naročanje ali po elektronski pošti.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljeni
pa bodo tudi na portalu e-naročanja. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo

sestavni del razpisne dokumentacije in so
za prijavitelje obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja
na elektronski naslov: gasper.skarja@kp-velenje.si ali na naslov: Komunalno podjetje
Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320
Velenje, faks 03/89-61-138 z oznako »Koncesija za ravnanje z odpadki«. Zadnji rok za
pisna vprašanja je 7 dni do poteka roka za
oddajo prijave.
Naročniki/koncedenti si pridržujejo pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremenijo ali dopolnijo. O tem seznanijo vse,
ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in po
potrebi podaljšajo rok za oddajo prijav. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne
dokumentacije postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
13. Način, mesto in rok oddaje prijave
Prijavitelji morajo oddati svoje prijave
v zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na
naslovni strani opremljene z naslovom: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška
cesta 37/b, 3320 Velenje.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka:
»Ne odpiraj – prijava – Mestna občina Velenje – koncesija ravnanje z odpadki«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv
in naslov prijavitelja.
Naročniki/koncedenti bodo upoštevali
vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 9. 12. 2008,
do 10. ure.
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali
priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je
prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj
navedenega datuma in ure.
Prijave ni mogoče oddati v elektronski
obliki.
14. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave:
Prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje
prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni,
kar mora na ovojnici označiti na naslednji
način: »Ne odpiraj – prijava – Mestna občina Velenje – koncesija ravnanje z odpadki«
– z oznako dopolnitev/umik/sprememba«,
glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali
spremembo že oddane prijave.
Prijave ni mogoče dopolniti/umakniti/spremeniti po poteku roka za oddajo prijav.
15. Način, mesto in rok odpiranja prijav
Javno odpiranje prijav bo 9. 12. 2008, ob
12. uri, v prostorih Komunalnega podjetje
Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320
Velenje (Velika sejna soba, II. nadstropje).
Predstavniki prijaviteljev, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju prijav, se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim
s strani odgovorne osebe prijavitelja (razen
v primeru, da je prisotna odgovorna oseba
sama zakoniti zastopnik).
Prijava prijavitelja ali morebitna sprememba/dopolnitev/umik prijave bo zavrnjena pred začetkom javnega odpiranja
prijav, če:
– ne bo oddana oziroma ne bo prispela
na zgoraj navedeni naslov pravočasno (to je
do datuma in ure, ki sta navedena),
– ne bo pravilno opremljena.
Nepravočasne prijave ali nepravilno
opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnjene neodprte.
16. Omejitev pri predložitvi prijave: vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo).
V primeru skupne prijave sme biti ista oseba
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ali njena povezana družba udeležena le pri
eni (skupni) prijavi.
17. Način ocenjevanja prijav in izbor koncesionarja
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije za izvajanje koncesije izbral enega
koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava.
Merila za izbor koncesionarja so:
a) tehnična usposobljenost, ki presega
minimalne zahteve za pridobitev vsakega
posameznega dela koncesije;
b) kadrovska usposobljenost in znanja
oseb, ki so pomembne za izvajanje koncesije (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna
znanja), ki presegajo minimalne zahteve;
c) dosedanje pozitivne reference na področju gradnje in izvajanja razpisanih javnih
služb;
d) ponujeni delež občin, ki presega delež iz 65. člena (26%) Odloka o javno-zasebnem partnerstvu na področju ravnanja
z odpadki;
e) ponujeni in obrazložen pričetek izvajanja javne službe v celoti skladno z določbami Odloka o javno-zasebnem partnerstvu
na področju ravnanja z odpadki;
f) druge ugodnosti, ki izražajo ekonomsko ali socialne ugodnosti za koncedenta.
V odvisnosti od posameznega merila se
bo vsaka prijava vrednotila po posamezni
gospodarski javni službi in skupno za obe
gospodarski javni službi.
1. Merilo »Tehnična usposobljenost, ki
presega minimalne zahteve za pridobitev
vsakega posameznega dela koncesije«
Prijavitelj v prijavi opiše tehnične zmogljivosti (npr. excel tabela), v času oddaje prijave. Naročnik/koncedent si pridržuje
pravico, da pred izdajo odločbe o izboru od
najugodnejšega prijavitelja zahteva dokazilo
o lastništvu, pogodbo o najemu ali drugo dokazilo o zagotovitvi (predpogodba, pogodba
o ari ali drugo primerljiv pravni naslov) navedenih tehničnih zmogljivosti v času oddaje
prijave.
Prijava se bo vrednotila tako, da bo lahko prijavitelj pri tem merilu prejel največ 40
točk.
I. Vozila in delovni stroji:
Izvajalec je dolžan vse odpadke odvažati s posebej urejenimi vozili, ki omogočajo brezprašno nakladanje in odvažanje
odpadkov v skladu z veljavnimi predpisi,
brez nedopustnih vplivov na okolje. Velikost
vozila in tehnologija odvažanja mora biti prilagojena cestni in drugi infrastrukturi.
Osni pritisk vozil mora biti odvisen od
infrastrukture cestnih povezav in dovoznih
poti.
a) Vozila za transport komunalnih odpadkov – Smetarska vozila (za volumen posod
80 l, 120 l, 160 l, 240 l, 770 l in 1100 l)
Zap. št.

EM

Koristni
volumen

Zaht. št.
vozil

1

m3

8

1

2

m3

10

1

3

m3

12

1

4

m

15

1

5

m

18

1

Skupaj

3
3

5
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Vozila morajo biti opremljena z napravami za pranje posod.
b) Samonakladalec – vozilo za prevoz
kontejnerjev (za volumen kontejnerjev 4, 5
in 7 m3)
Zap. št.

Zaht. št. vozil

1

2

c) Vozilo za odvoz kuhinjskih odpadkov
z napravo za pranje in razkuževanje posod
Zap. št.

Zaht. št. vozil

1

1

d) Delovni stroj za manipulacijo z odpadki v zbirnem centru
Zap. št.

Zaht. št. vozil

1

1

e) Kotalni prekucnik (Abrol vozilo, maks.
vol. Kontejnerjev 30 m3)
Zap. št.

Zaht. št. vozil

1

1

Opomba: Vsi ostali podatki o vozilih se
vpišejo v priloženo tabelo.
Vsa vozila, razen vozil pod točko c, d,
e (te je potrebno nabaviti do 1. 7. 2009) morajo biti na razpolago ob pričetku izvajanja
koncesije.
II. Naprave za ravnanje z odpadki
Zap. št. Naziv naprave
1

Naprava za mletje kuhinjskih odpadkov

1

2

Naprava za skladiščenje kuhinjskih odpadkov (hladilnik)

1

3

Naprava za mletje lesa, kosovnih odpadkov in zelenega
odreza

1

Opomba: Omenjene naprave morajo biti
na razpolago do 1. 7. 2009.
III. Minimalna opremljenost s posodami
za zbiranje odpadkov
1. Posode za mešane komunalne odpadke:

a) Za MO Velenje
Zap. št.

Št. naprav

Povzročitelj

Število

120 l

240 l

700 l

900 l

1100 l

Skupaj

1

Indiv. hiše

25 naselij

2.600

800

5

2

2

Bloki

428 vhodov

100

720

460

25

10

3.407
1.315

3

Lokali, obrt

377 kupcev

140

230

170

5

10

555

5

Skupaj

2.840

1.750

635

32

20

5.277

700 l

900 l

1100 l

Skupaj

b) Za Občino Šoštanj
Zap. št.

Povzročitelj

Število

120 l

240 l

1

Indiv. hiše

11 naselij

1.200

250

2

2

Bloki

129 vhodov

45

170

45

1

3

Lokali, obrt

126 kupcev

35

100

35

5

2

177

5

Skupaj

1.280

520

82

6

2

1.890

700 l

900 l

1100 l

Skupaj

1.452
261

c) Za Občino Šmartno ob Paki
Zap. št.

Povzročitelj

Število

120 l

240 l

1

Indiv. hiše

10 naselij

580

150

2

Bloki

10 vhodov

1

5

10

3

Lokali, obrt

38 kupcev

15

30

15

5

Skupaj

596

185

25

730
2

18
60

0

2

808
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Ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in biološko razgradljivimi
odpadki (zeleni odrez) mora izvajalec javne
službe urediti v skladu z Uredbo o ravnanju
z biološkimi kuhinjskimi odpadki, ter Uredbo
o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov.
(glej zahteve Tehničnega pravilnika). Posode za zbiranje omenjenih odpadkov mora
zagotoviti koncesionar.
IV. Število zbiralnic in opremljenost zbiralnic
Zap. št.

Število

Število

240 l

700 l

Skupaj

1

MO Velenje

165 lokacij

510

370

880

2

Občina Šoštanj

70 lokacij

260

75

335

3

Občina Šmartno ob Paki

40 lokacij

160

20

180

4

Skupaj

930

465

1.395

Merilo bo uporabljeno na način, da bo
prijavitelj, ki ponudi najustreznejšo tehnično
sposobnost z vidika neprekinjenega, nemotenega, do uporabnikov enakopravnega in
gospodarnega zagotavljanja izvajanja gospodarske javne službe in najustreznejše,
najsodobnejše pridobil najvišje število točk,
ostali prijavitelji pa sorazmerno manj.
2. Merilo »Kadrovska usposobljenost in
znanja oseb, ki so pomembne ki so pomembne za izvajanje koncesije (npr. višja
stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki
presegajo minimalne zahteve javne službe;
Prijavitelj v prijavi opiše kadrovsko usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne
za izvajanje koncesije, ki presegajo minimalne zahteve javne službe, v času oddaje prijave. Naročniki/koncedenti si pridržuje
pravico, da pred izdajo odločbe o izboru
od najugodnejšega prijavitelja zahtevajo
dokazilo o podatkih v prijavi (v času oddaje
prijave).
Prijava se bo vrednotila tako, da bo lahko prijavitelj pri tem merilu prejel največ 25
točk.
V. Kadri (minimalno število zaposlenih)
Zap. št.

Zahtevana izobrazba

Tehnična smer

1

VII. stopnja

1

2

VI. stopnja

1

3

V. stopnja

2
Tehnične ali ostale smeri

4

Ostale stopnje

Skupaj zaposlenih

18
24
Pri navedenem merilu se bo upoštevala
višja stopnja izobrazbe za zaposlene delavce, ki so navedeni pod pogoji za priznanje sposobnosti in funkcionalna znanja, ki
presegajo minimalne zahteve javne službe.
Merilo bo uporabljeno na naslednji način, da
bo prijavitelj, ki ponudi najustreznejšo kadrovsko usposobljenost in znanja oseb, ki so
pomembne za izvajanje gospodarske javne
službe, ki presegajo minimalne koncesije.
3. Merilo »Dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisane gospodarske javne službe«
Merilo bo uporabljeno na naslednji način:
Prijavitelj prijavi predloži svoje reference
za gradnjo sorodnih vrst objektov (centra za
ravnanje z odpadki) in izvajanje gospodarske javne službe (zbiranja in prevoza ko-

Ostale smeri
2

3465

Stran

3466 /

Št.
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munalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov) ki je predmet te koncesije. Referenca se mora torej nanašati na sorodno
dejansko stanje predmetne koncesije.
Upoštevajo se uspešno ocenjene reference, pridobljene v zadnjih 5 letih.
Prijava se bo vrednotila tako, da bo lahko
prijavitelj za vsako ustrezno referenco (ki
presega pogoj – ene reference za predmet
koncesije), ki bodisi s področja gradnje sorodnih vrst objektov bodisi s področja izvajanje gospodarske javne službe, pri tem merilu prejel 3 točke, vendar največ 15 točk.
Prijavitelj mora primarno izpolniti zahtevan pogoj 1 ustrezne reference na področju
celotnega predmeta koncesije.
4. Merilo »ponujeni delež občin, ki presega delež iz 65. člena Odloka o javno-zasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki (nad 26%)«: __________________
(tu izpolniti, kolikor to iz eleborata o oprav
ljanju dejavnosti ali drugih določb prijave
ne izhaja).
Za vsak ponujeni odstotek, ki presega
26% delež pridobi prijavitelj 0,5 točke, vendar največ 12,5 točk.
Pojasnilo: ponudnik pri tem merilu ponudi % (ponujena vrednost koncesije), pri čemer občine razen koncesije v družbo drugih
dokapitalizacijskih vložkov ne bodo vlagale.
Vložek Komunalnega podjetja Velenje d.o.o.
bo dokumentacija potrebna za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva.
5. Merilo ponujeni in obrazložen pričetek
izvajanja javne službe v celoti __________
__________________ (tu izpolniti, kolikor
to iz eleborata o opravljanju dejavnosti ali
drugih določb prijave ne izhaja)
Merilo bo uporabljeno na naslednji način,
da bo prijavitelj, ki bo ponudil obrazložen
najhitrejši pričetek izvajanja javne službe
v celoti 5 točk, ostali prijavitelji pa prejmejo
ustrezno sorazmerno število točk manj.
6. Merilo ekonomske in socialne ugodnosti
Prijavitelj, ki v prijavi ponudi druge ugodnosti, ki objektivno preverljivo izražajo ekonomsko ugodnosti za koncedenta prejme
2,5 točki.
Prijavitelj, ki v prijavi ponudi druge ugodnosti, ki objektivno in preverljivo in nediskriminatorno izražajo socialne ugodnosti za
koncedenta prejme 2 točki.
18. Financiranje in izhodiščne tarife
Gospodarska javna služba se financira iz
cene, proračuna in drugih virov.
Izhodiščne postavke za določitev tarif za
izvajanje gospodarske javne službe, ki je
predmet koncesije so:
– zbiranje in prevoz ločeno zbranih frakcij,
– zbiranje in prevoz mešanih komunalnih
odpadkov,
– zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevoz biološko kuhinjskih
odpadkov,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in prevoz nevarnih odpadkov,
– obdelava komunalnih odpadkov,
– obdelava biološko razgradljivih odpadkov,
– prevoz preostankov komunalnih odpadkov po obdelavi in
– odlaganje preostankov komunalnih odpadkov po obdelavi,
– sortiranje in prebiranje ločeno zbranih
frakcij na sortirnici,
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– razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava (stiskanje, mletje),
– kompostiranje organskih odpadkov,
– oddajanje ločenih frakcij v predelavo.
Izhodiščne cene za omenjene postavke
bodo določene z novo Uredbo o oblikovanju
cen komunalnih storitev, ki jo bo pripravilo
Ministrstvo za gospodarstvo.
O sprejemanju tarif odločajo občinski
sveti naročnikov/koncedentov na obrazložen predlog županov. Obrazložitev, ki jo
pripravijo župani mora biti utemeljena na
objektivni podlagi in skladna z morebitnimi
ukrepi kontrole cen na državni ravni, kolikor
ni s predpisom o načinu izvajanja gospodarske javne službe drugače določeno.
Sedanji stroški ravnanja in odlaganja odpadkov so razvidni iz tabele, ki je priloga
tega razpisa.
Koncesionar mora v skladu z 19. točko
52. člena Odloka o javno-zasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki zagotoviti pregledno in sledljivo organiziranost
računovodskega evidentiranja stroškov in
prihodkov, po posameznih fazah dela, da
bo možna kontrola vsake faze dela, realna
kalkulacija in pokalkulacija, skladno s standardom SRS.
19. Zavarovanja
Zavarovanje za resnost prijave:
Zavarovanje za resnost prijave niso zahtevana.
Zavarovanje odgovornosti:
Izbrani prijavitelj/koncesionar bo moral
pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire),
z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote določeno s sklepom o javnem razpisu 400.000,00 EUR – zavarovanje
dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini
z nerednim in nevestnim opravljanjem gospodarske javne službe, za škodo, ki jo pri
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem
zaposlene osebe uporabnikom ali drugim
osebam).
20. Možnost variantnih prijav: variantne
prijave niso dopustne in jih naročnik/koncedent ne bo upošteval.
21. Rok veljavnosti prijav: prijave morajo
biti veljavne do vključno 9. 5. 2009.
22. Postopek izbire koncesionarja
V postopku vrednotenja prijav se sme od
prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila
ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi merili
za izbor koncesionarja.
Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem ponudniku
opravi strokovna komisija, ki jo imenujejo
župani Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki. Komisijo
sestavljajo predsednik in najmanj dva člana
in sicer, kolikor je to mogoče, iz vsake občine en predstavnik. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in
delovne izkušnje z delovnega področja, da
omogočajo strokovno presojo vlog. Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo
biti s kandidatom, njegovim zastopnikom,
članom uprave, nadzornega sveta ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako
drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti
do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena
četudi je zakonska zveza že prenehala, ali

živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa
v registrirani istospolni partnerski skupnosti.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti
osebe, ki so bile zaposlene pri kandidatu ali
so kako drugače delali za kandidata, če od
prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno
komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. Če
izvejo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj predlagati svojo izločitev. Člani
strokovne komisije ne smejo neposredno
komunicirati s ponudniki, ampak le posredno preko koncedenta. Izločenega člana
strokovne komisije nadomesti nadomestni
član strokovne komisije.
Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo
ter navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti te prijave tako, da
je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza
postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. Komisija posreduje poročilo
(obrazloženo mnenje) organu koncedenta,
ki vodi postopek izbire koncesionarja.
Občinske uprave v imenu koncedentov
odločijo o izboru koncesionarja z upravno
odločbo (glej tudi točko 2).
Naročnik/koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev, ki odda
skupno prijavo.
Odločba o izboru koncesionarja preneha
veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti
ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe
iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
23. Sklepanje statusnega partnerstva in
koncesijske pogodbe
Na podlagi odločbe o izboru koncesionarja se glede na ocenjeno vrednost koncesije in glede na prijavo najugodnejšega
ponudnika pred sklenitvijo koncesijske pogodbe sprejme odločitev o ustanovitvi pravne osebe, z vložkom občin in Komunalnega
podjetja Velenje, oziroma vstopu v družbo
z nakupom deleža v ponudniku (z dokapitalizacijo) na način, da bodo imele občine
v koncesionarju najmanj 26% delež, kot to
določa Odlok o javno-zasebnem partnerstvu
na področju ravnanja z odpadki. Z novoustanovljeno pravno osebo oziroma po vstopu v družbo, sklenejo koncedenti s slednjo
koncesijsko pogodbo.
Z oddajo prijave je prijavitelj seznanjen
s tem, da veljajo vse obveznosti, ki jih je prevzel z oddajo prijave (in izbiro) tudi v okviru
sklepanja koncesijske pogodbe v primeru
novoustanovljene pravne osebe – koncesionarja – novoustanovljena pravno-organizacijska oblika (zato se pojem »koncesionar« v razpisni dokumentaciji nanaša na
oba pravna subjekta).
Najkasneje 14 dni po ustanovitvi pravne osebe oziroma vstopu v družbo pošljejo
koncedenti izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni od prejema.
Koncesijska pogodba začne veljati z dnem
podpisa vseh pogodbenih strank.

Pojasnilo: ponudnik pri tem merilu ponudi
% (ponujena vrednost koncesije), pri čemer
občine razen koncesije v družbo drugih dokapitalizacijskih vložkov ne bodo vlagale. Vložek
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. bo dokumentacija potrebna za izvedbo projekta javnozasebnega partnerstva.
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V primeru, da izvajalec, ki na območju
občine/občin opravlja gospodarsko javno
službo, ki je predmet tega koncesijskega
akta, ne bi uspel pridobiti koncesije, je izbrani koncesionar dolžan zagotoviti zaposlitev
pri izvajalcu na dan objave javnega razpisa
zaposlenim delavcev, namenjenih opravljanju gospodarske javne službe, če za to v 14
dneh po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja sami izrazijo interes. O tej pravici jih
mora koncedent pisno obvestiti.
24. Prekinitev postopka javnega razpisa: naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega
razpisa.
25. Pravni pouk: po izdaji upravne odločbe je možna pritožba v skladu z Zakonom
o splošnem upravnem postopku oziroma je
dopusten upravni spor.
Mestna občina Velenje
Št. 7/08
Ob-8640/08
Na podlagi 33. in 10. člena Pravilnika
o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 92/07) (v nadaljevanju: pravilnik)
Fundacija za šport (v nadaljevanju: fundacija) objavlja
javni razpis
Fundacije za šport za sofinanciranje
gradnje športnih objektov v letih 2009,
2010 in 2011
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov
v okvirni višini 4.150.000 EUR, in sicer:
– v letu 2009 se razpiše: 2.145.289 EUR,
od tega:
a) za projekt obnove ali novogradnje
zunanjih športnih objektov 30% razpisanih
sredstev;
b) za ostale programe gradnje in posodabljanja športnih objektov 70% razpisanih
sredstev;
– v letu 2010 se razpiše: 1.002.355
EUR;
– v letu 2011 se razpiše: 1.002.356
EUR.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne
osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa in so
lastniki športnih objektov oziroma investitorji
del na športnih objektih. Prednost pri izboru
imajo programi združenj oziroma zvez športnih organizacij, sledijo pa programi drugih
prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo
v javnem interesu na področju športa. Med
prosilci, ki so že prejeli sredstva fundacije, imajo prednost pri izboru programi tistih
prosilcev, ki so uspešno realizirali dodeljena
sredstva fundacije. Vrednotenje programov
se opravi na podlagi metodologije za področje gradnje športnih objektov, ki točkovno
opredeljujejo posamezna merila.
Sredstva za gradnjo športnih objektov,
ki jih namenja fundacija, lahko pri investicijah, katerih predračunska vrednost presega 62.500 eurov, predstavljajo največ 30%
predračunske vrednosti celotne investicije.
Pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 eurov, pa
lahko sredstva fundacije predstavljajo največ 50% predračunske vrednosti celotne
investicije.

Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa dela fundacije,
so določeni v pravilniku fundacije. Z izvajalci
fundacija sklene pogodbe, v katerih se natančno opredeli namen, za katerega so bila
dodeljena sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, pogoje za koriščenje
dodeljenih sredstev in druge načine za nadzor nad namensko porabo sredstev. Izvajalci so dolžni uporabljati dodeljena sredstva
namensko in smotrno v skladu s posredovano razpisno dokumentacijo in sprejetim sklepom sveta fundacije. Če izvedeni program
odstopa od kazalnikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi in ki jih je fundacija uporabila
v metodologiji vrednotenja in financiranja, za
več kot 15% vrednosti, lahko svet fundacije
v sorazmernem deležu zmanjšanja programa zniža sredstva za program.
V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije lahko fundacija na podlagi
sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega
programa fundacije enostransko spremeni
dinamiko sofinanciranih sredstev.
3. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti
ali oddati osebno na naslov: Fundacija za
šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 15. novembra 2008. Šteje se, da je
vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v prostorih fundacije.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja),
– naslov fundacije (polni naslov fundacije),
– pripis “javni razpis” in
– identifikacijska številka, če je obrazec
izpolnjen prek spletnih strani fundacije, oziroma pripis »gradnja športnih objektov«.
4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva
na spletnih straneh fundacije, obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2009 – O: prijavni obrazec za programe na področju gradnje športnih objektov,
– vzorec pogodbe za koriščenje sredstev
fundacije.
5. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec FŠO 2009 za področje gradnje športnih objektov;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem javnem razpisu.
Prosilci za sredstva fundacije obrazce
izpolnijo prek spletnih strani http://www.
fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja obrazca prek spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene razpisne obrazce prosilci
natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in
podpiše pooblaščena oseba prosilca. Vloge prosilci pošljejo ali dostavijo v skladu
s 3. točko tega razpisa. Razpisno dokumentacijo lahko prosilci proti plačilu 10 eurov
prejmejo tudi na sedežu fundacije, v času
uradnih ur.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije so na voljo na spletnih
straneh fundacije. Za dodatne informacije
lahko kandidati fundacijo zaprosijo pisno
na naslov fundacije ali prek elektronske
pošte na naslov info@fundacijazasport.org
oziroma ustno na tel. 01/236-25-22, v času
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uradnih ur. Kontaktna oseba je Marija Slovnik Hrvat.
7. Postopek obravnave vlog
Razpisna komisija fundacije v roku 15
dni po končanem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge za sredstva fundacije
in ugotovi, ali vloge izpolnjujejo razpisne
pogoje. O prejetih vlogah razpisna komisija
izdela zapisnik, ki ga objavi na spletnih straneh fundacije. Nepravočasno prejete vloge
razpisna komisija s sklepom zavrže. Prosilce za sofinanciranje programov, katerih
vloge so nepopolne oziroma nerazumljive,
razpisna komisija pozove, da v roku 8 dni
odpravijo pomanjkljivosti. Če prosilec v tem
roku pomanjkljivosti ne odpravi, razpisna komisije s sklepom zavrže vlogo.
Popolne vloge vrednotijo stalne strokovne komisije fundacije po metodologijah, ki
izhajajo iz meril pravilnika. Med vrednotenjem vlog lahko stalne strokovne komisije
od prosilcev zahtevajo dodatne informacije,
podatke in neodvisna strokovna mnenja. Če
prosilec zahtevanih dodatnih informacij ne
dostavi v zahtevanih rokih, stalna strokovna
komisija pripravi predlog za razdelitev sredstev na osnovi znanih podatkov.
Stalne strokovne komisije fundacije pripravijo predloge razdelitve sredstev po posameznih področjih letnega programa do
31. januarja 2009. Na podlagi predlogov stalnih strokovnih komisij svet fundacije sprejme
sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem najkasneje do 28. februarja 2009. Sklep o razdelitvi sredstev javnega razpisa fundacija
v roku 8 dni objavi na svojih spletnih straneh
in prosilce pisno obvesti o tem.
Na sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem je mogoč ugovor v roku 15 dni od prejema obvestila o objavi sklepa o razporeditvi
sredstev na spletnih straneh, o katerem je
dolžna odločiti komisija za pritožbe v roku
30 dni. Odločitev komisije za pritožbe je
dokončna.
Fundacija za šport
Št. 7/08
Ob-8641/08
Na podlagi 33. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev
sredstev Fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 92/07) (v nadaljevanju: pravilnik)
Fundacija za šport (v nadaljevanju: fundacija) objavlja
javni razpis
Fundacije za šport za sofinanciranje
športnih dejavnosti, raziskovanja in
razvoja športa ter založništva v športu
v letu 2009
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva
v športu, v okvirni višini 5.988.818 EUR,
in sicer:
– športne dejavnosti 5.001.000 EUR, od
tega:
a) za dejavnosti vrhunskega športa –
programe reprezentanc: 2.000.400 EUR,
b) za dejavnosti športne vzgoje otrok
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programe reprezentanc:
2.100.500 EUR,
c) za dejavnosti interesne športne
vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo: 700.100
EUR,
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d) za druge programe dejavnosti informiranja in promocije o športno rekreativnih
dejavnostih na regionalnem ali širšem področju in muzejsko dejavnost na področju
športa: 200.000 EUR.
– raziskovanje in razvoj športa; za dejavnosti raziskovanja in razvoja športa, nakupa
tehnologij za spremljanje programa in razvoja športne vadbe; programe usposabljanja;
štipendije za športnike; znanstveno raziskovalni projekti in drugi programi razvoja športa: 817.818 EUR,
– založništvo v športu predstavljajo revije (ali knjige) s strokovnimi vsebinami, ki
jih izdajajo nacionalne športne zveze, revije
namenjene otrokom in mladini, ter znanstvene revije, ki uresničujejo javni interes na
področju športa. Prioriteto imajo publikacije
z višjo strokovnostjo, izvirnostjo, ustreznim
jezikoslovjem in večjo dodano vrednostjo
financiranja: 170.000 EUR.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne
osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje
za izvajanje dejavnosti na področju športa.
Prednost pri izboru imajo programi združenj
oziroma zvez športnih organizacij, sledijo
pa programi drugih prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo v javnem interesu
na področju športa. Med prosilci, ki so že
prejeli sredstva fundacije, imajo prednost pri
izboru programi tistih prosilcev, ki so uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije.
Vrednotenje programov se opravi na podlagi
metodologij za posamezna področja, ki točkovno opredeljujejo posamezna merila.
Pridobljena sredstva po tem razpisu lahko predstavljajo:
– pri športni dejavnosti največ 50% vrednosti dejavnosti,
– pri raziskovanju in razvoju športa največ 75% vrednosti programa,
– pri založništvu v športu največ 75%
stroškov programa.
Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa dela fundacije,
so določeni v pravilniku fundacije. Z izvajalci fundacija sklene pogodbe, v katerih se
natančno opredeli namen, za katerega so
bila dodeljena sredstva, višino dodeljenih
sredstev, načrt financiranja, pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in druge načine
za nadzor nad namensko porabo sredstev.
Izvajalci so dolžni uporabljati dodeljena
sredstva namensko in smotrno, v skladu
s posredovano razpisno dokumentacijo in
sprejetim sklepom sveta fundacije. Če izvedeni program odstopa od kazalnikov, ki jih
je navajal prosilec ob prijavi in ki jih je fundacija uporabila v metodologiji vrednotenja
in financiranja, za več kot 15% vrednosti,
lahko svet fundacije v sorazmernem deležu zmanjšanja programa zniža sredstva za
program.
V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije lahko fundacija na podlagi
sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega
programa fundacije enostransko spremeni
dinamiko sofinanciranih sredstev.
3. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti
ali oddati osebno na naslov: Fundacija za
šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 15. novembra 2008. Šteje se, da je
vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v prostorih fundacije.
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Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja),
– naslov fundacije (polni naslov fundacije),
– pripis “javni razpis” in
– identifikacijska številka, če je obrazec
izpolnjen prek spletnih strani fundacije, oziroma področje, na katerem prosilec kandidira.
4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva
na spletnih straneh fundacije, obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2009 – D1: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti vrhunskega športa – programov reprezentanc
(D1),
– obrazec FŠO 2009 – D2: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport – programov
reprezentanc (D2),
– obrazec FŠO 2009 – D3: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti
interesne športne vzgoje otrok in mladine,
športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo (D3),
– obrazec FŠO 2009 – D4: prijavni obrazec za programe na področju drugih programov (D4),
– obrazec FŠO 2009 – RR: prijavni obrazec za programe na področju raziskovanja
in razvoja športa (RR),
– obrazec FŠO 2009 – Z: prijavni obrazec za programe na področju založništva
v športu (Z),
– vzorce pogodb na posameznih področjih sofinanciranja fundacije.
5. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec FŠO 2009 za področje, na katerem kandidira prosilec;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem javnem razpisu.
Prosilci za sredstva fundacije obrazce
izpolnijo prek spletnih strani http://www.
fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja obrazca prek spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene razpisne obrazce prosilci
natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in
podpiše pooblaščena oseba prosilca. Vloge prosilci pošljejo ali dostavijo v skladu
s 3. točko tega razpisa. Razpisno dokumentacijo lahko prosilci proti plačilu 10 eurov
prejmejo tudi na sedežu fundacije, v času
uradnih ur.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije so na voljo na spletnih
straneh fundacije. Za dodatne informacije
lahko kandidati fundacijo zaprosijo pisno na
naslov fundacije ali prek elektronske pošte
na naslov info@fundacijazasport.org oziroma ustno na tel. 01/236-25-22, v času uradnih ur. Kontaktna oseba je Marija Slovnik
Hrvat.
7. Postopek obravnave vlog
Razpisna komisija fundacije v roku 15
dni po končanem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge za sredstva fundacije
in ugotovi, ali vloge izpolnjujejo razpisne
pogoje. O prejetih vlogah razpisna komisija
izdela zapisnik, ki ga objavi na spletnih straneh fundacije. Nepravočasno prejete vloge
razpisna komisija s sklepom zavrže. Prosilce za sofinanciranje programov, katerih
vloge so nepopolne oziroma nerazumljive,

razpisna komisija pozove, da v roku 8 dni
odpravijo pomanjkljivosti. Če prosilec v tem
roku pomanjkljivosti ne odpravi, razpisna komisije s sklep om zavrže vlogo.
Popolne vloge vrednotijo stalne strokovne komisije fundacije po metodologijah, ki
izhajajo iz meril pravilnika. Med vrednotenjem vlog lahko stalne strokovne komisije
od prosilcev zahtevajo dodatne informacije,
podatke in neodvisna strokovna mnenja. Če
prosilec zahtevanih dodatnih informacij ne
dostavi v zahtevanih rokih, stalna strokovna
komisija pripravi predlog za razdelitev sredstev na osnovi znanih podatkov.
Stalne strokovne komisije fundacije pripravijo predloge razdelitve sredstev po posameznih področjih letnega programa do
31. januarja 2009. Na podlagi predlogov stalnih strokovnih komisij svet fundacije sprejme
sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem najkasneje do 28. februarja 2009. Sklep o razdelitvi sredstev javnega razpisa fundacija
v roku 8 dni objavi na svojih spletnih straneh
in prosilce pisno obvesti o tem.
Na sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem je mogoč ugovor v roku 15 dni od prejema obvestila o objavi sklepa o razporeditvi
sredstev na spletnih straneh, o katerem je
dolžna odločiti komisija za pritožbe v roku
30 dni. Odločitev komisije za pritožbe je
dokončna.
Fundacija za šport
Št. 4300-313/2008-2
Ob-8756/08
Program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007–2013
Javni razpis za oddajo predlogov
strateških projektov
Številka javnega razpisa: 4300-313/2008
Povzetek
1. Uvod
2. Predmet javnega razpisa
3. Značilnosti strateških projektov
4. Razpoložljiva sredstva in delež sofinanciranja
5. Upravičeno območje
6. Upravičeni prijavitelji in partnerji
7. Trajanje projekta in upravičeni izdatki
8. Prva stopnja. Predložitev predlogov
projektnih idej
9. Prva stopnja. Postopek izbora
10. Druga stopnja in končna razvrstitev
11. Časovni okvir postopka
12. Dodatne informacije in izjava o varovanju podatkov
13. Pristojni organ in kontaktni podatki
14. Priloge
15. Spori
Okrajšave
1. OU
Organ upravljanja
2. NO
Nadzorni odbor
3. PPI
Predlog projektne ideje
4. Program Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007–2013
5. VP
Vodilni partner
6. ESRR
Evropski sklad za regionalni razvoj
V skladu z zakonodajo Skupnosti:
– Uredbo 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 (UL L št. 210 z dne 31. julija
2006);
– Uredbo (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
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o Evropskem skladu za regionalni razvoj in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL
L št. 210 z dne 31. julija 2006) in zlasti člen
17 in 20 o odgovornostih organa za potrjevanje in držav članic, kakor tudi končnih
upravičencev glede sistema spremljanja in
nadzora;
– Uredbo Komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. decembra 2006 in njene naknadne
spremembe o pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št 1083/2006 in Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta;
– Zakonodajo EU, ki določa predpise na
področju državnih pomoči;
– Direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov
za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in
storitev ter druge ustrezne direktive in uredbe na področju javnih naročil, kakor tudi nacionalni predpisi o izvajanju takih direktiv;
– Programom čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007–2013, ki ga je Evropska komisija odobrila z Odločbo št. K(2007)
6584 z dne 20. decembra 2007;
Za Republiko Slovenijo:
– Zakon o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 30/02, 56/02, 127/06
in 14/07);
– Proračun Republike Slovenije za leto
2008 (Uradni list RS, št. 126/06, 114/07 in
58/08);
– Proračun Republike Slovenije za leto
2009 (Uradni list RS, št. 114/07);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07 in 58/08);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 13/06 in 50/07);
– Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno
pomoč v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št.
110/07);
Za Republiko Italijo:
– Zakon in predpisi o splošnem računovodskem sistemu za izvrševanje državnega
proračuna;
– Italijanski nacionalni zakon 241/1990
o upravnem postopku, kakor je vključen
v italijanski Nacionalni zakon 15/2005,
s spremembami in dopolnitvami;
– Delibera CIPE (Medresorski odbor
za gospodarsko načrtovanje) št. 174/2006
z dne 22. decembra 2006 – odobritev Nacionalnega strateškega referenčnega okvira
2007–2013;
– Delibera CIPE (Medresorski odbor za
gospodarsko načrtovanje) št. 166 z dne
21. decembra 2007 – izvajanje Nacionalnega strateškega referenčnega okvira
2007–2013;
– Delibera CIPE (Medresorski odbor
za gospodarsko načrtovanje) št. 158 z dne
21. decembra 2007 – izvajanje Nacionalnega
strateškega referenčnega okvira 2007–2013
za Cilj 3 “Evropsko teritorialno sodelovanje”;
– Delibera CIPE št. 36 z dne 15. junija
2007 (objavljeno v Uradnem listu št. 241
dne 16. oktobra 2007) – definicija kriterijev
javnega nacionalnega sofinanciranja evropskih socio/strukturnih aktivnosti v programskem obdobju 2007–2013;
– Nota št. 0044831 z dne 4. aprila 2008
italijanskega Ministrstva za gospodarstvo in
finance – Generalni inšpektorat za finančne

odnose z Evropsko unijo (IGRUE) in Ministrstva za gospodarski razvoj – Oddelek
za politiko na področju strukturnih skladov
EU, o izvajanju programov v okviru Cilja 3
“Evropsko teritorialno sodelovanje” 2007–
2013;
Za Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko
krajino, organ upravljanja programa:
– Deželni zakon z dne 27. marca 1996,
št. 18, kakor je bil spremenjen in dopolnjen z deželnim zakonom z dne 17. februarja 2004, št. 4, in nadaljnje spremembe in
dopolnitve;
– Deželni zakon z dne 8. avgusta 2007,
št. 21, in z dne 20. marca 2000, št. 7 ter Pravilnik o organizaciji deželnih upravnih organov in deželnih organov, odobren z Uredbo
predsednika dežele št. 0277/PRES z dne
27. avgusta 2004, in nadaljnje spremembe
in dopolnitve;
– Deželni zakon št. 31 z dne 28. decembra 2007 (Finančni zakon 2008) in št. 32
z dne 28. decembra 2007;
– Deželni zakon št. 7 z dne 21. julija
2008 o izpolnjevanju obveznosti Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, ki
izhajajo iz članstva Italije v Evropski uniji.
Izvajanje Direktiv 2006/123/ES, 92/43/ES,
79/409/ES, 2006/54/ES in Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 (zakon Skupnosti 2007),
objavljen v deželnem uradnem listu št. 16,
dne 25. julija 2008.
V javnem razpisu navedeni zakoni, direktive in EU akti se navezujejo na trenutno
veljavno zakonodajo.
1. Uvod
Organ upravljanja (v nadaljevanju “OU”)
Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 (v nadaljevanju “program”), Avtonomna dežela Furlanija Julijska
krajina, v skladu z odločitvijo, ki jo je sprejel
Nadzorni odbor (v nadaljevanju “NO”) na
svoji tretji seji, ki je potekala 18. junija 2008
v Izoli (Slovenija), objavlja javni razpis za
oddajo predlogov strateških projektov, ki
bodo sofinancirani v okviru programa v skladu s postopki in značilnostmi, navedenimi
v Operativnem programu.
V skladu s poglavjem 6.c programa se
predlogi strateških projektov izberejo na
podlagi dvostopenjskega postopka javnega
razpisa.
V okviru prve stopnje javnega razpisa
se zberejo projektne ideje – v nadaljevanju
Predlogi projektnih idej ali PPI. PPI, ustrezno žigosan in podpisan s strani odgovorne
osebe prijavitelja (vodilni partner, v nadaljevanju “VP”), predstavlja v upravnem pomenu vlogo za sofinanciranje.
V okviru druge stopnje javnega razpisa
bodo prijavitelji PPI, izbrani po zaključku
prve stopnje, pozvani, da svoje PPI podrobneje predstavijo s predložitvijo Prijavnice, ki
bo ocenjena, kar bo podlaga za odobritev
sofinanciranja v okviru programa.
Operativni progam in razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani programa,
obdobje 2007–2013 (www.interreg-it-si.org,
obdobje 2007–2013).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo
k splošnemu cilju programa, t.j. “Povečanje
privlačnosti in konkurenčnosti programskega območja”.
Projekti ustrezajo naslednjim prednostnim nalogam programa:
– Prednostna naloga 1: “Okolje, transport
in trajnostna teritorialna integracija”;
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– Prednostna naloga 2: “Konkurenčnost
in na znanju temelječa družba”;
– Prednostna naloga 3: “Socialna integracija”.
V okviru prednostne naloge 1 so v skladu s tem javnim razpisom zlasti upravičeni
projekti, katerih cilj je:
– uskladitev in razvoj skupnih orodij in
rešitev za ohranjanje, spremljanje in skupno
upravljanje območij Nature 2000, zavarovanih območij, naravnih parkov in gozdnih
rezervatov, kakor tudi njihovo mreženje;
– priprava celovitih rešitev za usklajeno
upravljanje porečij, prednostno čezmejnih
porečij, podzemnih voda, mokrišč in morskega ekosistema;
– skupne aktivnosti namenjene ohranjanju biotske raznovrstnosti, vključno z ozaveščanjem;
– priprava pilotnih projektov za prehod
na obnovljive vire energije in za varčevanje
z energijo, vključno s pobudami za ozaveščanje, usposabljanje in promocijske aktivnosti;
– uporaba skupnih struktur in skupno
usklajevanje sistemov za ravnanje z odpadki na funkcionalnih območjih;
– izboljšanje usklajevanja in povezav
med pristanišči ter med pristanišči in intermodalnimi platformami programskega
območja;
– skupno načrtovanje in naložbe v povečanje učinkovitosti logističnih omrežij in
javnega prevoza;
– promoviranje varnosti in zaščite ter
prenos znanja v zvezi s preprečevanjem
nevarnosti in upravljanjem tveganja na industrijskih območjih in logističnih infrastrukturah;
– izboljšanje dostopnosti transportnih in
komunikacijskih sistemov;
– izboljšanje čezmejnega javnega prevoza in trajnostnega sistema mobilnosti, tudi
z manjšimi naložbami za nadgradnjo in povezovanje lokalnih infrastruktur;
– izvajanje celovitega upravljanja obalnih
območij in skupno prostorsko načrtovanje
na območjih z visoko stopnjo čezmejne integracije.
V okviru prednostne naloge 2 so v skladu s tem javnim razpisom zlasti upravičeni
projekti, katerih cilj je:
– spodbujanje okoljskega certificiranja
proizvodnih verig;
– spodbujanje skupnih procesov internacionalizacije malih in srednjih podjetij ter
proizvodnih “grozdov” ter spodbujanje inovacij in tehnološkega razvoja v proizvodnem
sistemu;
– podpiranje ukrepov, metod in storitev
za inovacije, gospodarski in industrijski razvoj območja;
– mreženje znanstvenih in tehnoloških
polov, skupne pobude med poslovnimi inkubatorji, centri za inovacije, znanstvenimi
in tehnološkimi parki za razvoj obstoječih
grozdov in ustvarjanje novih čezmejnih
grozdov;
– spodbujanje trajnostnega kulturnega,
ekološkega, podeželskega, športnega in
znanstvenega turizma, tudi na zavarovanih območjih, ki so neposredno povezana
s spodbujanjem endogenih virov programskega območja in tudi v povezavi s trženjem
tipičnih izdelkov;
– vključitev različnih turističnih ponudnikov v ustvarjanje čezmejnih intermodalnih
poti;
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– spodbujanje in spremljanje mobilnosti
čezmejnih delavcev ter izboljšanje informacij o čezmejnem trgu dela;
– krepitev usklajenosti ponudbe/povpraševanja na trgu dela z izboljšanjem sistema
usposabljanja.
V okviru prednostne naloge 3 so v skladu s tem javnim razpisom zlasti upravičeni
projekti, katerih cilj je:
– izboljšanje čezmejnih komunikacijskih
aktivnosti s pomočjo medijev in z oblikovanjem skupnih informacijskih agencij;
– promocija in širjenje znanja italijanskega in slovenskega jezika ter lokalne kulture
in tradicije kot sredstva za čezmejno sodelovanje in integracijo;
– mreženje in skupna uporaba zgodovinske, družbene, arheološke in kulturne dediščine ter infrastruktur, kakor tudi izmenjava
praks in postopkov za njihovo rabo, upravljanje ter ohranjanje;
– izboljšanje dostopa državljanov do
zdravstvene oskrbe z optimiranjem obstoječe zdravstvene in socialne infrastrukture;
– spodbujanje in ustvarjanje čezmejnih
mrež in struktur, ki uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v zdravstvenem sektorju;
– krepitev socialne kohezije in integracije
ranljivih skupin;
– izboljšanje čezmejnega sodelovanja in
mreženja med izobraževalnimi ustanovami
in univerzami s ciljem razviti skupne akademske programe in spodbujanje mobilnosti
študentov.
Vsak predlog projekta se lahko nanaša
samo na eno od zgoraj navedenih prednostih nalog. V primeru, da se načrtovane
projektne aktivnosti nanašajo na izvedbo
aktivnosti, povezanih z več kot eno prednostno nalogo, se izbere samo tisto prednostno nalogo, pri kateri načrtovane aktivnosti
prevladujejo.
V primeru projektnih aktivnosti, ki zapadejo pod pravila o državnih pomočeh
v smislu 87(1) člena Pogodbe o ustanovitvi
Evropskih skupnosti, se sofinanciranje teh
aktivnosti izvaja v skladu z EU pravili o državnih pomočeh v okviru višin določenih
s skupinskimi izjemami in v skladu s pravilom de minimis predvidenih s trenutno veljavnimi EU uredbami in odločbami.
3. Značilnosti strateških projektov
Vsak projektni predlog strateškega projekta mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– prispevati mora k uresničevanju ciljev
evropskih strategij in ciljev programa s pomembnim trajnostnim vplivom na programsko območje, tudi z določitvijo ustreznih kazalnikov;
– imeti mora jasno izraženo strateško
vrednost na vključeno območje in zlasti na
obmejna območja;
– imeti mora pristen čezmejni značaj
tako v smislu čezmejnega vpliva, kakor tudi
partnerstva: najmanj dva partnerja, en slovenski in en italijanski, morata sodelovati
v okviru projekta ter si razdeliti odgovornosti in aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru
projekta;
– izpolnjevati mora štiri pogoje, ki jih določa 19. člen Uredbe (ES) št. 1080/2006:
skupna priprava, skupno izvajanje, skupno
osebje in skupno financiranje;
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– zagotavljati mora nadaljevanje sodelovanja tudi po zaključku projekta, npr.
z vzpostavitvijo stalnih čezmejnih mrež in
organizacij;
– zagotoviti mora jasne in trajne učinke
in rezultate;
– zasnovati in izvajati jih mora partnerstvo, sestavljeno iz partnerjev z ustrezno
ravnjo usposobljenosti glede na temo projekta, ki zagotavlja doseganje načrtovanih
neposrednih učinkov in rezultatov.
4. Razpoložljiva sredstva in delež sofinanciranja
V okviru javnega razpisa je za sofinanciranje strateških projektov, ki bodo odobreni
po zaključku druge stopnje, na razpolago
40.250.000,00 €, kar predstavlja kumulativni znesek programskih sredstev v skladu
z odobrenim finančnim načrtom Operativnega programa, ki so na voljo za leti 2007,
2008 in 16,12% za leto 2009. Sredstva so
porazdeljena po posameznih prednostnih
nalogah, kot sledi:
Sofinanciranje
Skupnosti v okviru
Nacionalno javno
Evropskega
sofinanciranje
sklada za
v€
regionalni razvoj
(ESRR) v €

Prednostna naloga

Prednostna naloga 1
“Okolje, transport in
trajnostna teritorialna
integracija”
(39%)

13.776.596,00

2.066.489,00

15.843.085,00

10.797.872,00

1.619.681,00

12.417.553,00

(30%)

10.425.532,00

1.563.830,00

11.989.362,00

Skupaj

35.000.000,00

5.250.000,00

40.250.000,00

Prednostna naloga 2
“Konkurenčnost in na
znanju temelječa družba”
(31%)
Prednostna naloga 3
“Socialna integracija”

V okviru programa se lahko sofinancira
samo upravičene izdatke.
Programska sredstva sestoje iz namenskih sredstev Skupnosti iz ESRR v višini
85%, 15% sredstev pa se zagotavlja iz nacionalnih javnih virov.
Nacionalno javno sofinanciranje (15%)
na državni ravni v Italiji bo italijanskim partnerjem zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo in finance – Generalni inšpektorat za
finančne odnose z Evropsko unijo (IGRUE)
preko svojega rotacijskega sklada.
Slovenski javni partnerji morajo del
upravičenih izdatkov sofinancirati iz lastnih
virov v višini 5%, preostalih 10% nacionalnega javnega sofinanciranja bo zagotovil
nacionalni organ – Služba Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v okviru proračunske postavke »PP6513 – nacionalno sofinanciranje
Cilja 3«. V primeru zasebnih slovenskih
Glej točko 7 javnega razpisa.
V skladu s finančnim načrtom Operativnega programa (poglavje 5.b) javnih sredstev ni mogoče nadomestiti z zasebnimi
sredstvi.




Za podrobnejši opis pogojev glej Navodila za pripravo in predložitev projektnih
predlogov (Priloga 4).

Skupaj v €
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partnerjev bo 15% nacionalnega javnega
sofinanciranja zagotovil nacionalni organ
– Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Sofinanciranje projektnih partnerjev bo
v skladu z merili za izbor dodatno ocenjeno
(Priloga 5) v primeru, da bo zagotovljeno
več kot minimalno sofinanciranje, ki je zahtevano z razpisom.
V primeru, da dodelitev nepovratnih
sredstev zapade pod pravila državnih pomoči v skladu s členom 87(1) Pogodbe
o ustanovitvi Evropske skupnosti, je potrebno spoštovati ustrezne uredbe Skupnosti
ob upoštevanju višin opredeljenih v točki 2
javnega razpisa.
Praviloma celotni skupni izdatki strateških
projektov ne smejo biti nižji od 1.000.000,00
eurov. Med vsemi partnerji so porazdeljeni
glede na aktivnosti, ki jih vsak izvaja v okviru
projekta.
Usklajenost finančnega načrta s predvidenimi aktivnostmi/pričakovanimi rezultati/cilji je eno od meril za ocenjevanje.
5. Upravičeno območje
Upravičeno območje Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–
2013 je:
– v Republiki Sloveniji: Goriška statistična regija, Obalno-kraška statistična regija,
Gorenjska statistična regija, Osrednjeslovenska statistična regija (načelo fleksibilnosti) in Notranjsko-kraška statistična regija
(načelo fleksibilnosti)
– v Republiki Italiji:
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina: Tržaška, Goriška in Videmska pokrajina; pokrajina Pordenone (načelo fleksibilnosti)
Dežela Veneto: pokrajine Benetke, Rovigo in Padova; pokrajina Treviso (načelo
fleksibilnosti)
Dežela Emilia-Romagna: pokrajini Ferrara in Ravenna.
Prednost bodo imeli projekti, katerih partnerji prihajajo iz več kot dveh SKTE III območij programskih partnerjev.
V skladu z javnim razpisom in z 21. členom, točka 1 Uredbe (ES) št. 1080/2006,
so izdatki nastali na območjih, vključenih
v program na podlagi načela fleksibilnosti
(glej zgoraj), upravičeni v višini največ do
20% zaprošenih sredstev ESRR v okviru
posameznega projekta.
6. Upravičeni prijavitelji in partnerji
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji in partnerji, ki imajo sedež ali organizacijsko enoto v upravičenem območju
programa, ali pa opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem
območju programa, vendar imajo sedež ali
organizacijsko enoto izven upravičenega
območja, kjerkoli v državi Sloveniji ali Italiji,
kakor je opisano v točki 5 javnega razpisa.
V skladu z Operativnim programom seznam potencialnih prijaviteljev in partnerjev
v okviru vsake prednostne naloge vključuje:
Prednostna naloga 1: javne organe, javne in javno-zasebne konzorcije, univerze
in raziskovalne ustanove, nevladne orga
Za podrobnejši opis načela fleksibilnosti glej Navodila za pripravo in predložitev
projektnih predlogov, del A (Priloga 4).

Za podrobnejši opis upravičenosti prijaviteljev glej Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov, del A (Priloga 4).

nizacije, neprofitne agencije in združenja,
regionalne razvojne agencije, inštitucije, ki
upravljajo zavarovana območja, podjetja in
njihove konzorcije, gospodarske zbornice,
strokovna združenja in druge upravičence,
ki delujejo v skladu z naravo prednostne
naloge;
Prednostna naloga 2: javne organe, javne in javno-zasebne konzorcije, univerze in
raziskovalne ustanove, znanstvene in tehnološke parke, centre za inovacije, neprofitne agencije in združenja, regionalne razvojne agencije, podjetja in njihove konzorcije,
industrijske cone, gospodarske zbornice,
strokovna združenja, ustanove za strokovno
usposabljanje in druge upravičence, ki delujejo v skladu z naravo prednostne naloge;
Prednostna naloga 3: javne organe, javne in javno-zasebne konzorcije, univerze in
raziskovalne ustanove, nevladne organizacije, neprofitne agencije in združenja, regionalne razvojne agencije, podjetja in njihove
konzorcije, gospodarske zbornice, ustanove
za strokovno usposabljanje in druge upravičence, ki delujejo v skladu z naravno prednostne naloge.
V skladu z 20. členom Uredbe (ES) št.
1080/2006 je potrebno uporabiti načelo vodilnega partnerja.
7. Trajanje projekta in upravičeni izdatki
Obdobje upravičenih izdatkov na ravni programa je med 1. januarjem 2007 in
31. decembrom 2015.
V skladu z razpisom lahko projekt traja
največ 48 mesecev.
Obdobje upravičenih izdatkov projekta
se šteje od 1. januarja 2007 do treh mesecev po datumu zaključka izvajanja projektnih aktivnosti (glej Prilogo 3 – Priročnik
o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh
in poročanju, poglavje 3.c). V primeru, da
projekt zapade pod državne pomoči, pa so
izdatki upravičeni samo, če so nastali po
predložitvi vloge Organu upravljanja.
Glede upravičenih izdatkov je potrebno
uporabljati pravila Skupnosti in nacionalna
pravila ter Priročnik o upravičenih izdatkih,
državnih pomočeh in poročanju (Priloga 3)
in Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov (Priloga 4).
8. Prva stopnja javnega razpisa. Predložitev predlogov projektnih idej
Vsak prijavitelj (VP) lahko predloži samo
eno vlogo za posamezno prednostno nalogo.
Organ upravljanja in partnerji progama
(navedeni v točki 13) nudijo prijaviteljem dodatne informacije ali pomoč pri pripravi PPI,
zlasti pri preverjanju skladnosti PPI s sektorskimi politikami in regionalnimi politikami
na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni
ravni.
Po objavi javnega razpisa na spletni strani programa (www.interreg-it-si.org, obdobje
2007–2013) in v Uradnem listu Avtonomne
dežele Furlanije Julijske krajine prijavitelji predložijo PPI (glej Prilogo 1), ki mora
biti v celoti pravilno izpolnjen v slovenskem

Za podrobnejši opis načela vodilnega
partnerja glej Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov, del A.1 (Priloga 4).

Javni razpis in rezultati javnega razpisa
ob zaključku prve in druge stopnje javnega razpisa bodo objavljeni tudi na uradnih
spletnih straneh partnerjev programa, kot so
navedene v točki 13 javnega razpisa.
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in italijanskem jeziku, žigosan in podpisan
s strani odgovorne osebe VP.
Skupaj s PPI je potrebno predložiti naslednje dokumente:
– kopijo veljavnega osebnega dokumenta (prednja in hrbtna stran) odgovorne osebe VP;
– Pismo o nameri (glej Prilogo 2) vsakega partnerja, žigosano in podpisano s strani
odgovorne osebe partnerja;
– Izjavo vodilnega partnerja, žigosano
in podpisano s strani odgovorne osebe VP
v skladu z nacionalnimi zahtevami (glej
Prilogo 6);
PPI in vse zahtevane priloge je potrebno
poslati v enem originalnem tiskanem izvodu
in na CD-ju ali USB ključu v skenirani ali pdf
različici in v word/excel formatu. Različica
PPI na CD-ju/USB ključu mora biti enaka
tiskanemu izvodu.
Tiskan izvod skupaj s CD-jem/USB ključem je potrebno poslati ali osebno dostaviti
na naslov: Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, Struttura direzionale Relazioni internazionali e comunitarie, Servizio rapporti comunitari e integrazione europea, Via Udine
9, I-34100 Trieste,Italia.
Če bo prišlo do sprememb naslova, bo
spremenjen naslov objavljen na spletni strani programa (www.interreg-it-si.org).
Na zapečateno ovojnico je nujno potrebno pripisati “Ne odpiraj – javni razpis/Non
aprire – Bando pubblico CBC IT-SI 2007–
2013”. V primeru, da ovojnica ne bo ustrezno označena, bo vloga zavržena.
Vloga, ki je sestavljena iz CD-ja/USB
ključa (v zgoraj navedenih formatih) in tiskanega izvoda, mora prispeti v roku 45 dni od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, t.j. najkasneje do 1. decembra 2008, do
12. ure. Vloge poslane po pošti ali osebno
dostavljene po tem roku, bodo zavržene.
Datum prejema se šteje datum poštnega
žiga, ali, v primeru osebne vročitve, datum
žiga prejema Avtonomne dežele Furlanije
Julijske krajine.
V primeru posredovanja vloge s priporočeno poštno pošiljko, bo datum prejema,
datum poštnega žiga pod pogojem, da vloga
prispe v 15 koledarskih dneh od poteka zgoraj navedenega skrajnega roka, t.j. 16. decembra 2008.
Ocenjevala se bo samo prva predložena
različica; kakršne koli nadaljnje posodobljene različice ne bodo upoštevane.
Pri poimenovanju elektronske različice
PPI uporaba naslednjih znakov “è”; “à”, “ù”,
“ò”, “ì”, “č”, “š”, “ž” itd. ali razmikov ni dovoljena. Ime datoteke je sestavljeno iz akronima projekta in okrajšave “PPI”.
9. Prva stopnja javnega razpisa. Postopek izbora
Odpiranje vlog (vsebina vloge je opisana
v točki 8) ni javno in se prične dne 17. decembra 2008.
Ocenjevanje vlog bo izvedeno kot je
opredeljeno v Operativnem programu na
podlagi pogojev in meril, določenih v prilogi 5.
Vloge morajo ustrezati vsem pogojem
formalne administrativne ustreznosti in
upravičenosti (Priloga 5). Kolikor le-ti niso
izpolnjeni, bodo vloge zavrnjene.
V primeru, da dokumenti niso predloženi
ali pa niso predloženi v skladu z zahtevanimi

V primeru italijanskega VP se izjava
podpiše v skladu z DPR 445/2000.
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pogoji razpisa, so jih prijavitelji dolžni predložiti na podlagi poziva in v skladu z navodili
Organa upravljanja v roku 5 dni od zahteve.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene oziroma pojasnjene v roku, bodo zavržene. Vloge se
prijaviteljem ne vračajo.
Vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti, bodo ocenjene glede na kakovost projekta in v skladu z merili za izbor (Priloga 5).
Za vsako merilo bodo dodeljene točke. Na
podlagi dodeljenih točk bodo PPI razvrščeni
na prednostno lestvico.
Vsak upravičen PPI lahko zbere največ
100 točk:
– največ 40 točk za kakovost vsebine in
ustreznost predloga (Priloga 5);
– največ 30 točk za kakovost čezmejnega partnerstva in vodilnega partnerja (Priloga 5);
– največ 30 točk za skladnost z merili za
izbor projekta glede na posamezno prednostno nalogo (Priloga 5).
PPI, ki bodo zbrali vsaj 50 točk, bodo lahko sodelovali v drugi stopnji postopka.
Organ upravljanja bo pripravil seznam
neupravičenih PPI in ocenjevalno poročilo
s predlogom točkovanja, ki bo posredovano NO.
NO bo odobril prednostno lestvico PPI,
ki bodo pozvani, da predložijo polno prijavo
v okviru druge stopnje javnega razpisa.
Izbor PPI predstavlja zaključek prve stopnje javnega razpisa.
V Uradnem listu Avtonomne dežele
Furlanije Julijske krajine, na spletni strani
programa www.interreg-it-si.org, obdobje
2007–2013 ter na uradnih spletnih straneh
partnerjev programa bo objavljen:
– seznam zavrnjenih/zavrženih PPI in
razlogi za zavrnitev,
– prednostna lestvica ocenjenih PPI in
navedba PPI izbranih za sodelovanje v drugi stopnji,
– povabilo za predložitev popolne prijavne dokumentacije za tiste prijavitelje, katerih PPI so dosegli zahtevano minimalno
število točk.
10. Druga stopnja javnega razpisa in
končna razvrstitev
V točki 9 navedena prednostna lestvica
in povabilo za predložitev popolne prijavne dokumentacije, objavljeno v Uradnem
listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske
krajine in na spletni strani programa www.
interreg-it-si.org, obdobje 2007–2013, predstavlja začetek druge stopnje javnega razpisa. V povabilu bodo navedeni vsi koristni
podatki o postopku, časovnem okviru in
zahtevani dokumentaciji, povezani z drugo
stopnjo javnega razpisa.
Na podlagi objave bodo prijavitelji PPI
z uradnim dopisom obveščeni o rezultatih
ocenjevanja po zaključku prve stopnje javnega razpisa.
Prijavitelji izbranih PPI lahko zaprosijo za
dodatna priporočila, kako pripraviti prijavnico, da bo v skladu z zahtevami programa.
Ocenjevanje vlog, prejetih v okviru druge stopnje javnega razpisa, bo izvedeno
kot je opredeljeno v Operativnem programu na podlagi pogojev in meril, določenih
v prilogi 5.
Vloge morajo ustrezati vsem pogojem
formalne administrativne ustreznosti in
upravičenosti (Priloga 5). Kolikor le-ti niso
izpolnjeni, bodo vloge zavrnjene.
V primeru, da dokumenti niso predloženi
ali pa niso predloženi v skladu z zahtevanimi

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pogoji razpisa, so jih prijavitelji dolžni predložiti na podlagi poziva in v skladu z navodili
Organa upravljanja v roku 5 dni od zahteve.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene oziroma pojasnjene v roku, bodo zavržene. Vloge se
prijaviteljem ne vračajo.
Vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje formalne
administrativne ustreznosti in upravičenosti,
bodo ocenjene glede na kakovost projekta
in v skladu z merili za izbor (Priloga 5). Za
vsako merilo bodo dodeljene točke. Na podlagi dodeljenih točk bodo projektni predlogi
razvrščeni na prednostno lestvico.
Vsak upravičen predlog projekta lahko
zbere največ 100 točk:
– največ 30 točk za kakovost vsebine in
ustreznost predloga (Priloga 5);
– največ 25 točk za kakovost čezmejnega partnerstva in vodilnega partnerja (Priloga 5);
– največ 15 točk za dodano vrednost
projekta (Priloga 5);
– največ 30 točk za skladnost z merili za
izbor projekta glede na posamezno prednostno nalogo (Priloga 5).
Upravičeni predlogi projektov, uvrščeni
na prednostno lestvico z najmanj 60 točkami, se sofinancirajo glede na uvrstitev na
prednostno lestvico do porabe v okviru razpisa razpoložljivih sredstev.
V primeru, da se zadnjega ocenjenega
projekta, ki izpolnjuje najnižjo zahtevano
oceno, ne more v celoti sofinancirati zaradi
pomanjkanja programskih sredstev v okviru javnega razpisa, ostanejo razpoložljiva
sredstva nedodeljena.
V Uradnem listu Avtonomne dežele
Furlanije Julijske krajine, na spletni strani
programa www.interreg-it-si.org, obdobje
2007–2013 ter na uradnih spletnih straneh
partnerjev programa bo objavljen:
– seznam zavrnjenih/zavrženih predlogov projektov in razlogi za zavrnitev,
– prednostna lestvica ocenjenih predlogov projektov in navedba predlogov projektov izbranih za sofinanciranje. V skladu s 7.
členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006
bo objavljen seznam upravičencev sofinanciranih projektov in višina dodeljenih javnih
sredstev.
Na podlagi objave na spletni strani programa www.interreg-it-si.org, obdobje 2007–
2013, bodo prijavitelji (VP) z uradnim dopisom obveščeni o rezultatih ocenjevanja po
zaključku druge stopnje javnega razpisa.
VP odobrenih projektov za sofinanciranje
(glej tudi naslednjo točko 11) bodo pozvani,
da v roku enega meseca po prejemu obvestila o izbiri projekta z odobreno višino
sredstev sofinanciranja podpišejo Pogodbo
o partnerstvu z vsemi partnerji projekta. Organ upravljanja jih bo nato pozval k podpisu
Pogodbe o sofinanciranju (vzorec Pogodbe o partnerstvu in Pogodbe o sofinanciranju bo objavljen na spletni strani programa
www.interreg-it-si.org, obdobje 2007–2013
ob objavi druge stopnje javnega razpisa).
Slovenski partnerji projekta bodo v skladu z odločitvijo NO prejeli obvestilo o odobritvi višine sredstev nacionalnega sofinanciranja s strani Službe Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Na podlagi obvestila bodo
nato slovenski partnerji povabljeni k podpisu Pogodbe o nacionalnem sofinanciranju
(vzorec Pogodbe o nacionalnem sofinanciranju bo objavljen na spletni strani programa
www.interreg-it-si.org, obdobje 2007–2013
ob objavi druge stopnje javnega razpisa).

Objava končne prednostne lestvice projektnih predlogov predstavlja zaključek druge stopnje javnega razpisa in s tem celotnega postopka izbora.
11. Časovni okvir postopka
Celoten postopek od objave javnega razpisa za oddajo PPI do objave končne prednostne lestvice projektnih predlogov, ki bodo
sofinancirani po zaključku druge stopnje javnega razpisa, traja 11 mesecev.
VP odobrenih projektov za sofinanciranje
morajo okvirno v roku enega meseca po
prejemu obvestila o izbiri projekta z odobreno višino sredstev sofinanciranja, pripraviti
in podpisati Pogodbo o partnerstvu z vsemi
partnerji projekta.
Vsak VP obvesti OU po e-pošti o dokončani fazi podpisovanja Pogodbe o partnerstvu. Kolikor OU ne prejme sporočila
pravočasno, pošlje VP opomin z navedbo
skrajnega roka. Slovenski partnerji projekta
morajo v tem času pridobiti obvestilo o odobritvi višine sredstev nacionalnega sofinanciranja s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko ter podpisati Pogodbo o nacionalnem sofinanciranju (glej točko 10).
OU bo nato vsakega VP pozval k podpisu Pogodbe o sofinanciranju.
12. Dodatne informacije in izjava o varovanju podatkov
Končni upravičenci morajo projektne aktivnosti izvesti v skladu z navodili javnega
razpisa, veljavnimi evropskimi, nacionalnimi
in deželnimi zakoni, s posebnim poudarkom
na tistih, ki se nanašajo na strukturne sklade, javna naročila, državne pomoči, varstvo
okolja, enake možnosti in nediskriminacijo,
informiranje in obveščanje javnosti.
V skladu s 7.d členom Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006 bo na spletni strani programa (www.interreg-it-si.org) objavljen seznam upravičencev sofinanciranih projektov
in višina dodeljenih javnih sredstev.
Podatke, pridobljene s predloženimi
projektnimi predlogi v okviru razpisa, ki so
potrebni za njihovo ocenjevanje, bo obravnaval pristojni direktorat Avtonomne dežele
Furlanije Julijske krajine v skladu z zakonom
o varovanju osebnih podatkov, le-ti se lahko
v skladu z zakonodajo sporočijo katerim koli
zakonitim organom (italijanski Zakonodajni
odlok št. 196/2003).
13. Pristojni organ in kontaktni podatki
V skladu z Deželnim zakonom Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine z dne
20. marca 2000, št. 7 je odgovorni organ
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina,
Direktorat za mednarodne odnose in odnose z EU, Služba za odnose z EU in evropsko
integracijo.
Odgovorna oseba za izvedbo postopka:
Direktor Službe za odnose z EU in evropsko
integracijo (info.itaslo@regione.fvg.it – tel.
+39 040/3775926).
V primeru spremembe odgovorne osebe za izvedbo postopka, bo obvestilo objavljeno na spletni strani programa www.
interreg-it-si.org, obdobje 2007–2013.
Kakršne koli dodatne informacije glede
javnega razpisa lahko dobite pri:
Organ upravljanja
Predsedstvo Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine
Direktorat za mednarodne odnose in odnose z EU
Služba za odnose z EU in evropsko integracijo
Via Udine 9, I-34100 Trst, Italija
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Tel.: +39 040 3775974 Faks: +39 041
3775907
E-pošta: adg.itaslo@regione.fvg.it
Spletna
stran
programa:
www.
interreg-it-si.org, obdobje 2007–2013
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
Direktorat za mednarodne odnose in odnose z EU
Služba za odnose z EU in evropsko integracijo
Via Udine 9, I-34100 Trst, Italija
Tel.: +39 040 3775926 Faks: -+39 040
3775911
E-pošta: info.itaslo@regione.fvg.it
Spletna stran: www.regione.fvg.it
Dežela Veneto
Enota za projekte čezmejnega sodelovanja
Dorsoduro 3494/A, I–30121 Venezia,
Italija
Tel.: +39 041 2791495 Faks: +39 041
2791490
E-pošta: interreg@regione.veneto.it
Spletna stran: www.regione.veneto.it/economia
Dežela Emilia-Romagna
Centralna direkcija za prostorsko načrtovanje. Odnosi z EU in mednarodni odnosi
Služba za evropske politike in mednarodne odnose
Viale Aldo Moro 64 – I-40127 Bologna,
Italija
Tel.: +39 051 6450468, +39 051 283129,
+39 051 283126
Faks: +39 051 283838
E-pošta: segrpolue@regione.emilia-romagna.it
Spletna stran: www.regione.emilia-romagna.it
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Regionalna pisarna Štanjel
Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel, Slovenija
Tel.: +386 5 7318533 Faks: 00386 5
7318531
E-pošta: olga.abram@gov.si
Spletna stran: http://www.svlr.gov.si,
http://www.euskladi.si
V primeru spremembe naslovov, bodo
le-te objavljene na spletni strani programa
(www.interreg-it-si.org).
14. Priloge
1. Predlog projektne ideje
2. Vzorec pisma o nameri
3. Priročnik o upravičenih izdatkih,
državnih pomočeh in poročanju
4. Navodila za pripravo in predložitev
projektnih predlogov
5. Seznam postopkovnih meril in meril za izbor
6. Vzorec izjave vodilnega partnerja
15. Spori
V primeru spora med strankami je pristojno sodišče v Trstu.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 430-63/2008
Ob-8573/08
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija na podlagi drugega odstavka 53. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), Odloka
o proračunu Občine Litija za leto 2008 (Uradni list RS, št. 20/07, 19/08, 44/08 in 75/08)

in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje stroškov zdravljenja
odvisnosti od prepovedanih drog v letu
2008
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog, in sicer:
– stroškov vstopne premije in prevoza
v zdravstveno terapevtsko skupnost, če je
sedež le-te izven Republike Slovenije,
– stroškov bivanja v zdravstveni terapevtski skupnosti.
Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje stroškov zdravljenja odvisnosti od alkohola ali nikotina ter prevoznih stroškov v primeru vključitve v metadonski program.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične osebe – kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo v letu 2008 prijavljeno stalno
prebivališče v Občini Litija,
– da so v letu 2008 vključeni v programe
zdravljenja odvisnosti doma ali v tujini.
3. Okvirna višina sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 3.060 EUR, pri čemer
dodeljena sredstva posameznemu kandidatu ne morejo preseči 80% vseh dokazljivih
stroškov, ki so predmet tega javnega razpisa.
4. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja oziroma pomoči
posameznemu kandidatu je odvisna od:
– števila prispelih vlog,
– plačilne sposobnosti kandidata, pri čemer se upoštevajo njegovi povprečni mesečni prihodki,
– mesečni stroški zdravljenja.
Postopek izračuna višine sofinanciranja
je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2008
za namene, za katere so bila dodeljena.
V primeru, da kandidat prekine zdravljenje
pred koncem izplačila dodeljenih sredstev,
torej pred koncem leta 2008, ni več upravičen do sredstev, ki bi mu še pripadala, če
bi s programom zdravljenja nadaljeval do
konca leta 2008.
6. Rok za oddajo vlog in način prijave
Kandidati morajo svoje vloge za sofinanciranje oddati do ponedeljka, 10. 11. 2008,
osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44, do
14. ure ali po pošti kot priporočeno pošiljko
najpozneje do 10. 11. 2008 (datum poštnega žiga) na naslov: Občina Litija, Jerebova
ulica 14, 1270 Litija.
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje zdravljenja odvisnosti«.
Komisija ne bo obravnavala vlog, ki
bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo
vlog in
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka
za dopolnitev vloge, ki bo določen v pisnem
obvestilu o dopolnitvi.
7. Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog na javni razpis
bo izvedla pristojna komisija po preteku roka
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za oddajo vlog. Odpiranje zaradi narave javnega razpisa ne bo javno.
Po pregledu vlog bo komisija kandidate
z nepopolnimi vlogami pozvala k dopolnitvi. Kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani kandidati svoje vloge ne bodo
ustrezno dopolnili, bo vloga zavržena kot
nepopolna.
8. Izid poziva
Kandidati bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 15 dni po roku za
dopolnitev vlog. Izbrani kandidati bodo prejeli sklep o dodelitvi sredstev iz predmetnega javnega razpisa in bodo hkrati pozvani
k podpisu pogodbe.
Kolikor se izbrani kandidat v roku 8 dni
od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj
ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev ter odstopil
od zahteve po sofinanciranju.
9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani kandidati dvignejo na Občini Litija,
Oddelku za družbene dejavnosti (soba 52)
ali jo pridobijo na spletnih straneh Občine
Litija www.litija.si.
Za dodatne informacije v zvezi z razpisom pa lahko zainteresirani kandidati pokličete na tel. 01/89-63-438, kontaktna oseba
je Jerič Marija.
Občina Litija
Ob-8574/08
Občina Prebold, Hmeljarska 3, 3312 Prebold, objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07)
javni razpis
za prodajo nezazidanega stavbnega
zemljišča z javnim zbiranjem pisnih
ponudb
Nezazidano stavbno zemljišče se nahaja
na območju, ki se ureja z Odlokom o lokacijskem načrtu območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova
vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2) (Ur.
l. RS, št. 110/07) z naslednjimi katastrskimi
podatki: parc. št. 1031/2 – njiva v izmeri
1833 m2 in parc. št. 1031/6- njiva v izmeri
3216 m2 obe k.o. Latkova vas. Izhodiščna
cena za prej opisane nepremičnine znaša
46,00 EUR/m2 brez 20% DDV-ja. Stroške
zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec, stroške priprave pogodbe in notarske overovitve
pa prodajalec.
Nepremičnine se prodajajo skupaj kot
celota, po načelu videno-kupljeno.
Varščina: ponudniki morajo zaradi resnosti ponudbe plačati varščino v višini 20%
izhodiščne cene nepremičnine brez DDV-ja.
Varščino je potrebno nakazati na TRR Občine Prebold št. 01374-0100004665, ter navesti namen nakazila »varščina«. Plačana
varščina bo uspelemu ponudniku vračunana
v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika.
Pri prodaji nepremičnine na podlagi javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane
in imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Pisne ponudbe morajo vsebovati:
1. podatke o ponudniku in njegov točen
naslov, in sicer:
a) fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivali-
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šča, telefonsko številko, elektronski naslov,
EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in priložiti fotokopijo osebnega
dokumenta, samostojni podjetniki izpis iz
registra Davčne uprave RS, fizične osebe
pa potrdilo o državljanstvu.
b) 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.
2. navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe;
3. ponujeno ceno v eurih, ki mora biti
enaka ali višja od izhodiščne cene;
4. dokazilo o plačani varščini.
Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri
najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe v navedenem
roku, se šteje, da je odstopil od namere za
sklenitev prodajne pogodbe. V tem primeru
lahko občina sklene pogodbo z naslednjim
najugodnejšim ponudnikom.
Rok za oddajo ponudbe je 10 dni od
dneva objave. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Prebold,
Hmeljarska 3, 3312 Prebold, z oznako »Ponudba za nakup zemljišča – Ne odpiraj«.
Prodajalec si pridružuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali OS Občine Prebold pa lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavita.
Prodajalec lahko, da doseže čim boljše
pogoje, pozove ponudnike, ki so oddali popolne ponudbe v zahtevanem roku k dopolnitvi ponudbe ali z njimi opravi pogajanja ali
izvede javno dražbo.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika ob izpolnjevanju vseh ostalih razpisnih
pogojev je višina ponujene kupnine.
Odpiranje ponudb bo opravila posebna
komisija in ne bo javno. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izhodiščne cene.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Morebitne ostale informacije lahko ponudniki dobijo v času uradnih ur na Občini
Prebold: Metka Šribar, tel. 03/703-64-02.
Občina Prebold
Ob-8606/08
Na podlagi 10. člena Statuta Občine Krško (Ur. l. RS, št. 98/00), na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07,
61/08) in določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 119/07,
3/08, 77/08) Občina Krško, CKŽ 14, 8270
Krško objavlja
javni razpis
sofinanciranje individualnih hišnih
kanalizacijskih priključkov in malih
čistilnih naprav za komunalne odpadne
vode
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I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za
komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) v Občini Krško.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so fizične
osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih
stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem
v Občini Krško.
2. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega priključka:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt,
– pogoji za individualni hišni priključek
morajo biti skladni z razpisno dokumentacijo
Priloga 1: Tehnični pogoji za izvedbo priključitve,
– sofinancirala se bo najkrajša pot izvedbe priključitve na kanalizacijsko omrežje.
3. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt,
– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka
z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.
l. RS, št. 45/07),
– čiščenje komunalne odpadne vode
v mali komunalni čistilni napravi mora biti
v skladu z določili 4. člena o ustreznosti
čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih
predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/07),
– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, razen v primeru, da bi
bila tehnična priključitev na kanalizacijsko
omrežje nesorazmerno drago – informacije
si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi
Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško.
4. Deleži sofinanciranja
Na osnovi Uredbe o območjih omejene
rabe prostora zaradi jedrskega objekta in
o pogojih gradnje objektov na teh območjih
(Ur. l. RS, št. 36/04, 103/06) so določena
naslednja merila:
– v pasu do 1.500 m (naselja: Spodnji
Stari Grad, Spodnja Libna, Stara vas, Žadovinek) do 95% upravičenih stroškov investicije;
– v pasu do 2.500 m (krajevne skupnosti:
KS Leskovec, KS Krško polje, KS Dolenja
vas) do 82% upravičenih stroškov investicije;
– ostali v območju Občine Krško do 70%
upravičenih stroškov investicije.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Krško za leto 2008, pod proračunsko
postavko 4050 – ravnanje z odpadno vodo,
konto 4102, v višini 108.000,00 EUR.
Višina sredstev, ki je okvirno namenjena za:
– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov je 93.000,00 EUR,
– sofinanciranje malih čistilnih naprav je
15.000,00 EUR.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008 in se jih izkazuje s kopijami plačanih računov.

Sofinancirajo se upravičeni stroški za
stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim
dovoljenjem. Maksimalna višina upravičenih
stroškov za posamezen stanovanjski objekt
znaša 3.200,00 EUR z DDV.
Upravičeni stroški za individualne hišne
priključke za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem:
– stroški materiala (cevi, jaški, spojke …)
Priloga 2: Maksimalna višina upravičenih
materialnih stroškov,
– stroški storitev (priključitev na javni
kanalizacijski kanal – gospodarska javna
služba, strojna, montažna dela, zemeljska
dela – maks. 25,00 EUR z DDV na tekoči
meter).
Upravičeni stroški malih čistilnih naprav
za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem:
– nakup in montaža male čistilne naprave.
V primeru, da je skupni znesek računov
za dobavljeno opremo in opravljeno delo
nižji od zneskov, ki so navedeni v Priloga 2:
Maksimalna višina upravičenih materialnih
stroškov, se upošteva znesek po računu.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
IV. Vsebina vloge: upravičenec mora
vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi
obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu
Podjetniškega centra Krško, Cesta krških
žrtev 46, Krško, na spletnih straneh Podjetniškega centra Krško (www.pckrsko.si) pod
rubriko aktualni javni razpisi ter na spletni
strani Občine Krško (www.krsko.si) pod rubriko javni razpisi.
V. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili
osebno ali po pošti na naslov: Podjetniški
center Krško, Cesta krških žrtev 46, 8270
Krško.
Kandidati lahko vloge oddajo:
– do 14. 11. 2008, za 1. odpiranje, ki bo
potekalo 17. 11. 2008,
– do 12. 12. 2008, za 2. odpiranje, ki bo
potekalo 15. 12. 2008.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in malih čistilnih
naprav«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo
pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi
obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.
VI. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala
in obravnavala enkrat mesečno, in sicer
17. 11. 2008 ter 15. 12. 2008. Če vloga ne
bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku
osem dni od prejema poziva za dopolnitev
vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril za izbor.
Prejete vloge se bodo obravnavale po
časovnem zaporedja prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot
je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni z odločbo v roku 15 dni od
dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in
predloženih dokazilih o končani izvedbi bo
z vsakim upravičencem sklenjena pogodba
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o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih
obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev
se izvrši na transakcijski račun upravičenca
v roku 30 dni od prejetja zahtevka.
VII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine
Krško, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa. Kontrolo
pri graditvi kanalizacijskih priključkov, nad
kanalskim priključkom in revizijskim jaškom
pa izvaja predstavnik bodočega upravljavca
Kostak d.d.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov oziroma
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku.
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje.
Občina Krško

Št.

99 / 17. 10. 2008 /

Stran

3475

Stran

3476 /

Št.

99 / 17. 10. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Javne dražbe
Št. 478-1/2008-26
Ob-8577/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
cesta 55, Ljubljana, v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
cesta 55, 1523 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Nepremičnine, parc. št. 2009/1 – dvorišče v izmeri 1 m2, parc. št. 2009/2 – dvorišče v izmeri 8 m2, parc. št. 2010 – dvorišče
v izmeri 15 m2, parc. št. 2011 – poslovna
stavba v izmeri 50 m2, vse vpisane v vl. št.
584, k.o. Tabor (šifra k.o. 1737), do celote.
Na parceli št. 2011 leži del stavbe z naslovom Vilharjeva cesta 22, v izmeri 50 m2.
Gre za zapuščeno poslovno stavbo, ki se
v večjem delu razteza čez sosednje parcele,
ki niso predmet prodaje, in je predvidena za
rušitev (11. člen Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana;
Uradni list RS, št. 107/06).
Nepremičnine se ne nahajajo na območju predkupne pravice Mestne občine Ljub
ljana (Odlok o določitvi območja predkupne
pravice Mestne občine Ljubljana, Uradni list
RS, št. 57/05 in 94/05).
Nepremičnine ležijo v območju urejanja
CO4/2 – Potniška postaja II, prostorska
enota P9, ki je po prostorskem aktu namenjeno za trgovinsko gostinske dejavnosti,
poslovno upravne dejavnosti, večnamensko dvorano, bivanje, bencinsko črpalko
in garaže.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Izklicna cena za nepremičnine, ki so
predmet prodaje, je 109.000,00 EUR, najnižji znesek višanja pa 1.000,00 EUR.
Vse parcele se prodajajo skupaj.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga
bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za finance, Carinski upravi RS, Generalnem carinskem uradu, Šmartinska cesta 55, Ljubljana, v sejni
sobi 234 v II. nadstropju, in sicer dne 10. 11.
2008, s pričetkom ob 9. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnine, parc. št.
2009/1, 2009/2, 2010 in 2011, vse k.o. Tabor, znaša 11.000,00 EUR in se plača na
račun št. 01100-6955804170, sklic: 00 ____
____ (davčna številka dražitelja), z navedbo
namena nakazila: plačilo varščine – javna
dražba Vilharjeva.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino.

Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in
ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina
ne vrne, ostalim neuspelim dražiteljem pa
bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmetov javne dražbe bo potekal po predhodni najavi dne 24. 10.
2008 od 14. do 15. ure. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše
podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Špelo Kač, tel.
01/478-30-21, e-pošta: spela.kac@gov.si
in/ali Sabino Koselj, tel. 01/478-38-23, e-pošta: sabina.koselj@gov.si, obe Generalni carinski urad, Šmartinska cesta 55, Ljubljana.
Vse informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe
bodo objavljene tudi na internetni strani:
http://www.carina.gov.si/si/podrocne_informacije/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do 6. 11.
2008, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj,
Javna dražba – Vilharjeva«, na naslov Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno
na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, davki, vpis v zemljiško
knjigo in drugo) plača kupec.

Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 478-12/2007-12
Ob-8578/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
cesta 55, Ljubljana, v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
cesta 55, 1523 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje: nepremičnina, parc. št. 971/23 – garaža, vpisana
pod vl. št. 1150, k.o. Moste, v skupni izmeri
20 m2, do celote.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Izklicna cena za nepremičnino, ki je
predmet prodaje, je 11.000,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 100,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin ni vključen
v ceno in ga kupec plača poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh od sklenitve
pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za finance, Carinski upravi RS, Generalnem carinskem uradu, Šmartinska cesta 55, Ljubljana, v sejni
sobi 234 v II. nadstropju, dne 12. 11. 2008,
z začetkom ob 9. uri.
7. Višina varščine:
Varščina za nepremičnino, parc. št.
971/23 k.o. Moste, znaša 1.100,00 EUR in
se plača na račun št. 01100-6955804170,
sklic: 00 _________ (davčna številka dražitelja), z navedbo namena nakazila: plačilo
varščine – javna dražba Zaloška.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino.
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in
ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina
ne vrne, ostalim neuspelim dražiteljem pa
bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmetov javne dražbe bo potekal po predhodni najavi dne 29. 10. 2008
od 14. do 15. ure. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne
dražbe se obrnite na Sabino Koselj, Generalni carinski urad, Šmartinska cesta 55,
Ljubljana, tel. 01/478-38-23, e-pošta: sabina.koselj@gov.si.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vse informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe
bodo objavljene tudi na internetni strani:
http://www.carina.gov.si/si/podrocne_informacije/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: predstojnik Carinske uprave Republike Slovenije ali pooblaščena
oseba, lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do 10. 11.
2008, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj,
Javna dražba – Zaloška«, na naslov Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno
na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 350-79/2003
Ob-8638/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
1) parkirno mesto št. 50 v 1. kleti na
Štihovi ulici 7 v Ljubljani, v izmeri 12,50 m2,
podvl. št. 3752/205, k.o. Bežigrad,

2) parkirno mesto št. 84 v 1. kleti na
Štihovi ulici 7 v Ljubljani, v izmeri 12,50 m2,
podvl. št. 3752/240, k.o. Bežigrad,
3) parkirno mesto št. 79 v 2. kleti na
Štihovi ulici 7 v Ljubljani, v izmeri 12,50 m2,
podvl. št. 3752/99, k.o. Bežigrad,
4) parkirno mesto št. 52 v 2. kleti na Štihovi ulici 19 v Ljubljani, v izmeri 12,50 m2,
podvl. št. 3798/427, k.o. Bežigrad.
Lastnik: Republika Slovenija, upravljavec: Ministrstvo za notranje zadeve.
Prodaja se vsako parkirno mesto posebej.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Izklicna cena za posamezno parkirno
mesto je 9.000,00 €. Najnižji znesek višanja 100,00 €.
Draži se vsako parkirno mesto posebej.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 11. 11. 2008 ob 12.
uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 7. 11.
2008 do 12. ure plačati varščino v višini
900,00 € za posamezno parkirno mesto.
Varščina se plača na račun Ministrstva za
notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter
sklic 28 17116-299008-399056.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja
do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Ogled parkirnih mest je mogoč po
predhodnem dogovoru z Iris Uzar, tel.
01/514-71-74.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško
Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si.
9. Ustavitev postopka: vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavita,
pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški.
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10. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če uspeli dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana;
– kupec mora nepremičnino prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin,
vknjižba v zemljiško knjigo ipd.) poravna
kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 478-19/2008-5
Ob-8579/08
Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič objavlja na podlagi 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Občine Semič (Ur. l. RS,
št. 16/08), Letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine za leto 2008 in Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič (Ur. l. RS, št. 59/08)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv
in
sedež
organizatorja
javne
dražbe:
Občina
Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, tel.
07/356-53-60, faks 07/353-63-65, e-pošta:
obcina.semic@siol.net, matična številka:
5880262, ID št. za DDV: SI79049273.
2. Opis predmeta prodaje in izklicna
cena
2.1 Predmet prodaje je nepremičnina
parc. št. 3222/1 – travnik v izmeri 1572 m2,
k.o. Semič. Nepremičnina je po Prostorsko
ureditvenih pogojih Občine Semič nezazidano stavbno zemljišče, območje proizvodnih
dejavnosti (oznaka PD) in se nahaja v območju Proizvodno servisne cone Vrtača (PSC
Vrtača). Navedena cena ne vključuje 20%
DDV. Davek plača kupec. Na zemljišču, ki je
predmet prodaje, je vpisano breme v korist
Telekoma Slovenije d.d., na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, z dne
15. 9. 2006.
2.2 Izklicna cena nepremičnin je
8,5125 EUR/m2 ali skupno 13.381,65 EUR.
Cena kvadratnega metra zemljišča za
gradnjo poslovnih objektov znaša 75% celotne tržne vrednosti kvadratnega metra zemljišča na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič (Ur. l. RS, št. 59/08). Razlika do
tržne cene predstavlja pomoč dodeljeno po
pravilu »de minimis«. V ceni je všteto plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča.
2.3 Najnižji znesek višanja kupnine
za nepremičnino navedeno v točki 2.1 je
100 EUR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja občine. Sklene se kupoprodajna pogodba.
4. Udeležba na javni dražbi
4.1 Na javni dražbi lahko sodelujejo
pravne osebe in samostojni podjetniki po-
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samezniki, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki
nepremičnin in se pravočasno in pravilno
prijavijo, tako, da najkasneje do 18. 11. 2008
po pošti oziroma najkasneje do 10. ure istega dne, osebno na sedež Občinske uprave
Občine Semič, Štefanov trg 9, Semič, pisno
prijavijo svojo udeležbo in predložijo naslednje dokumente:
– potrdilo o plačani varščini (kopija) in
celotna številka računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih staro največ 30 dni,
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.) staro največ 30 dni,
– kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista (s.p.),
– davčno številko in EMŠO (s.p.), ID št.
za DDV in matično številko (pravne osebe),
– telefonsko številko,
– opis dejavnosti, ki se bo opravljala in
predvideno število zaposlenih,
– pisno izjavo o morebitnih že prejetih pomočeh za iste upravičene stroške in
o skupni vrednosti prejetih pomoči.
4.2 Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom predložiti:
– originalno potrdilo o vplačilu varščine
(zgolj na vpogled),
– na vpogled osebni ali kateri drugi indetifikacijski dokument,
– morebitni pooblaščenec pravne osebe
in pooblaščenec samostojnega podjetnika
posameznika: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za
majhna podjetja iz 3. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št.
102/07).
5. Višina varščine
5.1 Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača na podračun
Občine Semič 01309-0100015998, sklic 00
72210001-47819-2008, z navedbo »varščina za javno dražbo«.
5.2 Vplačana varščina se uspelemu
dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se
varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi
brez obresti.
6. Pravila javne dražbe:
– Nepremičnina, ki je predmet javne
dražbe, se prodaja po načelu: »videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnino.
– DDV, druge davke in druge dajatve,
stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva,
v izklicni ceni niso zajeti in jih nosi kupec.
– Javno dražbo bo izvajala Komisija
za postopek pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem občine za leto
2008.
– Komisija iz prejšnje alineje te točke
lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem
povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez
obresti in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
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– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši
komisija v roku treh dni od datuma javne
dražbe.
– Če je dražitelj samo eden in sprejema
izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.
– Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine.
– Če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih.
7. Sklenitev pogodbe ter način in rok plačila kupnine
7.1 Pogodba za prodajo nepremičnin se
sklene najpozneje v 15 dneh po uspešno
opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenem
roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi
strani, zadrži Občina Semič njegovo varščino. V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih
rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja,
ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer
za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja.
7.2 Kupec mora kupnino plačati v roku
8 dni od dneva podpisa pogodbe v enkrat
nem znesku na podračun Občine Semič
01309-0100015998. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe. 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.
8. Posebni pogoji
8.1 Kupec mora pričeti z gradnjo objekta
najkasneje v roku treh let po sklenitvi pogodbe in urediti komunalno infrastrukturo, ki se
priključi na javno infrastrukturo.
Če kupec ne bi napravil objekta in infrastrukture, navedene v prvem odstavku
v roku treh let in bi imel namen prodati kupljeno zemljišče, si občina pridržuje predkupno pravico in zemljišče plača pod istimi
pogoji, kot je bilo prodano.
8.2 Do sredstev dodeljenih po Pravilniku o dodeljevanju sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Semič (Ur. l. RS, št.
59/08) ne morejo biti upravičena podjetja
v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega
polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan
v bilanci predhodnega leta ali je podjetje
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije) ali dobivajo državno pomoč za
reševanje in prestrukturiranje. Do sredstev
po pravilniku, niso upravičeni subjekti, ki
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do
Občine Semič.
8.3 Skupna vrednost pomoči, dodeljena
istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede
na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000 EUR).
9. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
je razpisana za 18. 11. 2008 in bo potekala
v sejni sobi Občine Semič, Štefanov trg 9,
Semič, ob 12. uri.

10. Informacije
O pogojih javne dražbe in natančnejše
podatke o nepremičninah lahko interesenti
dobijo na tel. 07/356-53-60, e-pošta: obcina.semic@siol.net, ali osebno v času uradnih ur. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
v Uradnem listu RS in na uradni spletni
strani Občine Semič: www.semic.si.
Občina Semič
Št. 20/2008
Ob-8611/08
Občina Brežice, Krajevna skupnost Dobova, Ulica Bratov Gerjovičev 48, Dobova, 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 in 94/07), Proračuna KS Dobova za
leto 2008 in Letnega programa prodaje
nepremičnega premoženja KS Dobova za
leto 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Krajevna skupnost Dobova, Ulica
Bratov Gerjevičev 48, 8257 Dobova, tel.
07/49-67-014, faks 07/49-67-458, e-pošta: ksdobova@amis.net, matična številka:
5030862, ID št. za DDV: SI87697840.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1. Prodajajo se naslednje nepremičnine:
2.1.1. stanovanje – v izmeri 74,86 m2 (v
tretji gradbeni fazi) v III. etaži (mansardi)
– poslovno stanovanjske stavbe v Dobovi,
Ulica Bratov Gerjovičev 57, parc. št. 1097/1
k.o. Veliki Obrež, po izklicni ceni 32.975,02
EUR in en parkirni prostor, katerega izklicna
cena je 1.350 EUR.
Stanovanje in parkirni prostor se prodajajo skupaj po skupni izklicni ceni 34.325,00
EUR.
2.1.2. poslovni prostor – ordinacija – v izmeri 67,71 m2 v II. etaži (1. nadstropje) – poslovno stanovanjske stavbe v Dobovi, Ulica
B. Gerjovičev 57, parc. št. 1097/1 k.o. Veliki
Obrež, po izklicni ceni 42.607,89 EUR in en
parkirni prostor, katerega izklicna cena je
1.350 EUR.
Poslovni prostor in parkirni prostor se
prodajajo skupaj po skupni izklicni ceni
43.957,89 EUR.
2.1.3. poslovni prostor – pisarna – v izmeri 58,53 m2 v II. etaži (1. nadstropje) – poslovno stanovanjske stavbe v Dobovi, Ulica
B. Gerjovičev 57, parc. št. 1097/1 k.o. Veliki
Obrež, po izklicni ceni 36.831,19 EUR in en
parkirni prostor, katerega izklicna cena je
1.350 EUR.
Poslovni prostor in parkirni prostor se
prodajajo skupaj po skupni izklicni ceni
38.181,19 EUR.
2.1.4. poslovni prostor - pisarna – v izmeri 46,94 m2 v I. etaži (pritličje) – poslovno stanovanjske stavbe v Dobovi, Ulica B.
Gerjovičev 57, parc. št. 1097/1 k.o. Veliki
Obrež, po izklicni ceni 35.445,54 EUR in
en parkirni prostor, katerega izklicna cena
je 1.350 EUR.
Poslovni prostor in parkirni prostor se
prodajajo skupaj po skupni izklicni ceni
36.795,54 EUR.
2.1.5. poslovni prostor – ordinacija – v izmeri 102,66 m2 v I. etaži (pritličje) – parc.
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št. 1097/1 k.o. Veliki Obrež, po izklicni ceni
77.518,34 EUR in en parkirni prostor, katerega izklicna cena je 1.350 EUR.
Poslovni prostor in parkirni prostor se
prodajajo skupaj po skupni izklicni ceni
78.868,34 EUR.
2.1.6. eno parkirno mesto; na parc. št.:
1098/6, 1098/7, 1098/8, 1098/9, 1098/10,
1098/11, k.o. Veliki Obrež.
Izklicna cena enega parkirnega mesta
je 1.350 EUR.
2.2. Nepremičnine pod tč. 2.1.1., 2.1.2.,
2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. in 2.1.6. so proste vseh
bremen in stvari.
2.3. Nepremičninam pod tč. 2.1.1.,
2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. in 2.1.5. pripada tudi
vsaki po 1/6 skupnih prostorov in naprav
(stopnišče, hodnik, kurilnica v etaži 1 – 3)
– t.j. 10,40 m2 – v objektu ulica Bratov Gerjovičev 57, Dobova. Zraven navedenega nepremičninam pod tč. 2.1.2., 2.1.3. in 2.1.4
pripada tudi vsaki po 1/3 skupnih prostorov in naprav (WC, hodnik v 2. etaži) – t.j
6,46 m2 – v objektu Ulica Bratov Gerjovičev
57, Dobova.
2.4. Najnižji znesek višanja kupnine je:
– za nepremičnine pod točko 2.1.1,
2.1.2., 2.1.3., 2.1.4 in 2.1.5: 500,00 EUR,
– za nepremičnine pod točko 2.1.6:
200,00 EUR.
3. Udeležba na javni dražbi
3.1. Na javni dražbi lahko sodeluje interesent (domača pravna ali fizična oseba,
državljani EU ali pravne osebe s sedežem
v EU, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod pogojem, da pridobitev lastninske
pravice na nepremičninah za takšne osebe
omogoča zakonodaja RS), ki se pravočasno
in pravilno prijavi, tako da najkasneje 29. 10.
2008 po pošti oziroma najkasneje do 14. ure
istega dne, osebno na sedež Krajevne skupnosti Dobova, Ulica Bratov Gerjevičev 48,
8257 Dobova, pisno prijavi svojo udeležbo
in predloži naslednja dokazila:
– potrdilo o plačani varščini (kopijo) in
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih (samo pravne osebe in s.p.),
staro največ 30 dni,
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.), staro največ 30 dni,
– kopijo osebne izkaznice,
– davčno številko oziroma ID št. za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko,
– originalno dokazilo, da ima pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji državljani
oziroma tuje pravne osebe).
3.2. Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom, predložiti:
– originalno potrdilo o plačilu varščine
(zgolj na vpogled),
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba kot
tudi zakoniti zastopnik pravne osebe),
– morebitni pooblaščenec pravne osebe
in pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
4. Višina varščine
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne
cene posamezne nepremičnine. Varščina
se plača na podračun pri UJP Krško, št.:
01209-6450785304 z navedbo »Varščina za
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javno dražbo« z navedbo zaporedne številke nepremičnine.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez
obresti.
5. Pravila javne dražbe:
– Nepremičnine se prodajajo posamezno. Nepremičnine se prodajajo po načelu:
»videno-kupljeno«.
– 2% davek na promet z nepremičninami, druge davke in druge dajatve, pripravljalne stroške, stroške notarja in stroške v zvezi
s prenosom lastništva, v izklicni ceni niso
zajeti in jih nosi in trpi kupec.
– Javno dražbo bo izvajala s strani Sveta
KS imenovana posebna Komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem KS Dobova
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin.
– Komisija iz prejšnje alineje te točke
lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti, uspeli dražitelj
pa nima pravice do odškodnine.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik po
poteku dražbe.
6. Sklenitev prodajne pogodbe:
– Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Krajevne skupnosti Dobova in
Občine Brežice (NUSZ ipd.).
– Če dražitelj ne poravna svojih obveznosti iz prve alineje te točke v roku 10 dni
od uspele dražbe, se šteje, da od ponudbe
odstopa, in se iz položene varščine plačajo stroški izvedbe javne dražbe, preostali
del varščine pa obdrži Krajevna skupnost
Dobova.
– V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna
dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej
navedenih razlogov, k podpisu pozove dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno,
in sicer za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa
veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja.
Varščina dražitelja, ki ne podpiše pogodbe
oziroma ne poravna dolžnega zneska po
pogodbi,se obdrži.
7. Način in rok plačila kupnine. kupec
mora kupnino plačati v 8 dneh od podpisa
pogodbe na podračun pri UJP Krško, št.:
01209-6450785304. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe za vse predmete prodaje
pod točko 2.
8. Datum, čas in kraj javne dražbe
Javna dražba je razpisana za dan 30. 10.
2008 in bo potekala v sejni sobi Krajevne
skupnosti Dobova, Ulica Bratov Gerjevičev
48, Dobova 8257:
– za nepremičnine pod zap. št. 2.1.1.
ob 12. uri,
– za nepremičnine pod zap. št. 2.1.2.
ob 12.15,
– za nepremičnine pod zap. št. 2.1.3.
ob 12.30,
– za nepremičnine pod zap. št. 2.1.4.
ob 12.45,
– za nepremičnine pod zap. št. 2.1.5.
ob 13. uri in
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– za nepremičnine pod zap. št. 2.1.6.
ob 13.15.
Vse dodatne informacije o pogojih javne
dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah pod točkami 2.1.1. do 2.1.6 lahko interesenti dobijo na tel. 07/49-67-014, 041/764
265 (kontaktna oseba: Branko Proselc) ali
tel. 031/306-135 (kontaktna oseba: Mihael Boranič), faksu 07/49-67-458 ali e-pošti:
ksdobova@amis.net.
Ogled nepremičnin je možen po predhod
nem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
svetovnem spletu na spletni strani Občine
Brežice www.brezice.si.
Krajevna skupnost Dobova
Št. 478-0012/2008
Ob-8612/08
Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje objavlja na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07) ter na podlagi Letnega načrta
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kozje za leto 2008
javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Kozje, Kozje 37, 3260
Kozje.
2. Opis predmetov prodaje
Komunalno opremljena stavbna zemljišča, namenjena za izgradnjo individualnih
stanovanjskih hiš v naselju KS 4:
– parc. št. 504/5, 485/2, ZKV 584, k.o.
Kozje, v izmeri 571 m2,
– parc. št. 479/4, ZKV 584, k.o. Kozje,
v izmeri 560 m2.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicne cene in najnižji zneski višanja

Zap. št.

Gradbena parcela

Parc. št.

Vl. št.

K.o.

m2

Izklicna cena
v EUR

Najnižji znesek višanja
v EUR

1

12

504/5
485/2

584

Kozje

571

8.484

200

2

16

479/4

584

Kozje

560

8.765

200

V izklicno ceno je vključen DDV.
V ceno skupne vrednosti parcele so zajete naslednje postavke: cena stavbnega
zemljišča, vodovod, kanalizacija, cestno
omrežje v asfaltni izvedbi z odvodnjavanjem,
javna razsvetljava, kabliranje nizkonapetostnega električnega voda, ureditev okolice in
pločnikov, geološke raziskave, projektiranje
ter elektroenergetsko soglasje.
Za gradbene parcele niso pridobljena soglasja za priključitev na javno kanalizacijsko
ter vodovodno omrežje in jih mora pridobiti
kupec.
Parcele se dražijo z zviševanjem cene, ki
je končna, ko jo imenovana komisija trikrat
izkliče. Zadnjega dražitelja se kot uspešnega pozove, da na zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je ponudil.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v sejni sobi Občine Kozje, Kozje
37, 3260 Kozje, dne 4. 11. 2008, s pričetkom
ob 13. uri.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja fizična ali pravna oseba, ki se je pravočasno prijavila na javno dražbo.
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Dražitelj mora v pisni vlogi, ki jo vloži najkasneje do 4. 11. 2008 do 12. ure na sedež
organizatorja javne dražbe Kozje 37, 3260
Kozje, predložiti:
– podatke o dražitelju,
– vlogo za nakup parcele, za katero je
zainteresiran in za katero je plačal varščino,
– dokazilo o plačilu varščine,
– izpisek iz sodnega registra v izvirniku
ali overjeni kopiji, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev v primeru, da se prijavi pravna oseba,
– kopijo osebnega dokumenta, če se prijavi fizična oseba oziroma priglasitveni list
v izvirniku ali overjeni kopiji, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik.
Pred pričetkom dražbe morajo pooblaščenci predložiti pooblastilo za sodelovanje
na dražbi; pooblastilo mora biti v izvirniku, podpis pooblastitelja mora biti notarsko
overjen.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Kupec se zaveže, da bo pričel z gradnjo na stavbnem zemljišču v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem v enem letu
od prodaje zemljišča ter zgradil objekt do
III. gradbene faze v roku treh let od prodaje
zemljišča.
Uspeli dražitelj mora na lastne stroške
zgraditi individualne priključke na vse komunalne objekte in naprave.
Zazidalni pogoji gradnje objektov so določeni v zazidalnem načrtu za stanovanjske
enote v Kozjem.
7. Sklenitev pogodbe, način in rok plačila
kupnine
Prodajna pogodba bo sklenjena v 15
dneh po končani dražbi.
Kupnina se plača v 15 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil posameznemu kupcu takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Lastništvo na prodanih nepremičninah
preide na kupca s plačilom celotne kup
nine.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo na začetku javne dražbe vplačati varščino v znesku 10% vrednosti
izklicne cene za nepremičnino, ki se nakaže na transakcijski račun Občine Kozje št.
01251-0100003805, s sklicem »javna dražba KS4«.
Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se bo vrnila varščina brezobrestno
najkasneje v roku 8 dneh po zaključku javne
dražbe. Dražitelju, ki uspe, se varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator javne
dražbe varščino obdrži.
9. Opozorilo: pristojna komisija lahko s soglasjem župana do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Dodatne informacije in ogled predmetov javne dražbe: kontaktna oseba za
morebitne podrobnejše podatke v zvezi
z izvedbo postopka javne dražbe je Andre-

ja Reher, tel. 03/800-14-14, e-pošta: obcina.kozje@siol.net, dražba bo objavljena tudi
na spletni strani organizatorja javne dražbe:
http://www.obcina-kozje.si.
Možen je tudi ogled predmeta javne
dražbe po predhodnem dogovoru.
Občina Kozje
Št. 642/08
Ob-8613/08
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07), 38. do 42. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07) in
Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Tržič
za leti 2008 in 2009 z dopolnitvami
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmeta prodaje:
a) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 702/23, pašnik v izmeri 4689,00 m², vpisano v vl. št. 566, k.o. Leše.
Izklicna cena: 241.014,60 EUR.
b) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 702/26, pašnik v izmeri 5776,00 m², vpisano v vl. št. 566, k.o. Leše.
Izklicna cena: 296.886,40 EUR.
Predmetni zemljišči se nahajata v območju za stanovanja in kmetijstvo – oznaka 19
SK1, ureditvena enota vas.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
4. Navedeni izklicni ceni ne vključujeta
20% DDV. Najnižji znesek višanja cene je
1.000,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžan kupnino ter DDV poravnati v roku 8
dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe
oziroma izstavitve računa.
6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal v postopku javne dražbe.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v veliki sejni sobi (1. nadstropje)
Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
v četrtek, 6. 11. 2008, s pričetkom ob 11. uri,
za nepremičnino pod točko 2.a ter ob 11.30
za nepremičnino pod točko 2.b.
8. Varščina: dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št.
01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi
RS za javna plačila, Območni enoti Kranj,
z navedbo ''Varščina za parc. št. 702/23 k.o.
Leše'' oziroma ''Varščina za parc. št. 702/26
k.o. Leše'' Plačilo varščine pred začetkom
javne dražbe je pogoj za sodelovanje na
javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj
sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, Občina Tržič varščino obdrži. Plačilo varščine se šteje za dano
ponudbo najmanj po izklicni ceni. Ponudba
veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe
ali jo kakorkoli razveljaviti.
9. Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki
je uspel na javni dražbi, ne sklene prodaj-
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ne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina Tržič obdrži vplačano
varščino. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brez obresti
najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe.
10. Interesenti se lahko s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter informacijami o ogledu zemljišč, ki so predmet javne
dražbe, seznanijo pri Simoni Seliškar, tel.
04/59-71-527.
11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (v nadaljevanju: Komisija) lahko s soglasjem župana Občine Tržič
postopek javne dražbe brez odškodninske
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne
pogodbe, dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
12. Pogoji javne dražbe: na javni dražbi
lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU ter pravne
osebe/samostojni podjetniki posamezniki
s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU. Na javni dražbi lahko
sodelujejo dražitelji, ki morajo najkasneje do
začetka javne dražbe priporočeno po pošti
oziroma osebno na naslov: Občina Tržič,
Tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti kuverti, na kateri je potrebno navesti ''Javna dražba – parc. št. 702/23, k.o.
Leše – Ne odpiraj'' oziroma ''Javna dražba
– parc. št. 702/26, k.o. Leše – Ne odpiraj'',
oddati:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista
(za fizične osebe, samostojne podjetnike ter
pooblaščence oziroma zastopnike),
– številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le za
pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30
dni do dneva javne dražbe,
– notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,
v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec,
– potrdilo o plačilu varščine za predmete,
ki jih dražijo,
– pisno in podpisano izjavo, da dražitelj
sprejema vse pogoje te javne dražbe.
Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo
po sklepu Komisije, izločeni iz postopka.
13. Drugi pogoji:
– Nepremičnini se prodajata po načelu
»videno-kupljeno«.
– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina
Tržič sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh
po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše
prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku,
Občina Tržič zadrži njegovo varščino.
– Vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnin nosi kupec.
– Izročitev nepremičnin v posest kupcu
se opravi po celotnem plačilu kupnine in
stroškov.
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– Za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo je dolžan poskrbeti kupec na svoje
stroške.
– Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po
prejemu celotne kupnine.
14. To besedilo javne dražbe se objavi
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.
Občina Tržič
Št. 47800-270/2008
Ob-8615/08
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v skladu
Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in
Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07) objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
1. Poslovni prostor v objektu na Celestrini 1, s pripadajočo kurilnico in skladiščem,
in sicer:
– Poslovni prostor št. 1 v pritličju 2. etaže objekta Celestrina 1, v izmeri 236,73 m2,
identifikacijska številka 4.E, parcelna številka 274/4, št. ZK vložka 234/4, k.o. Celestrina,
– kurilnica in skladišče (dvoriščni objekt)
v izmeri 42,79 m2, identifikacijska številka
3.E, parcelna številka 274/4, št. ZK vložka
235/3, k.o. Celestrina.
Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor je zaseden
z najemnikom.
Izklicna cena je 81.090,00 EUR.
2. Poslovni prostor v kleti objekta na
Frankolovski ulici 13, v izmeri 25,08 m2,
identifikacijska številka 321. E, parcelna
številka 1643/1, št. ZK vložka 2284/84, k.o.
Tabor. Za predmetni objekt je vpis etažne
lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena je 15.440,25 EUR.
3. Poslovni prostor – lokal v kleti objekta
na Frankolovski ulici 17, v izmeri 53,51 m2,
identifikacijska številka 121. E, parcelna številka 1642/1, št. ZK vložka 2606/43, k.o.
Tabor. Za predmetni objekt je vpis etažne
lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena je 34.501,50 EUR.
4. Poslovni prostor – lokal št. 6 v pritličju
objekta na Kardeljevi cesti 73a, v izmeri
34,62 m2, identifikacijska številka 244.E, parcelna številka 364, št. ZK vložka 1779/129,
k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt je
vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena je 29.265,50 EUR.
5. Poslovni prostor – lokal št. 19 v objektu na Koroški cesti 105, v izmeri 95,73 m2,
identifikacijska številka 25.E, parcelna številka 1793/3, št. ZK vložka 2008/9, k.o.
Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis
etažne lastnine izveden. Poslovni prostor je
zaseden z najemnikom.
Izklicna cena je 29.750,00 EUR.
6. Poslovni prostor v pritličju objekta na
Meljski cesti 57, v izmeri 125,51 m2, identifikacijska številka 10.E, parcelna številka
313, št. ZK vložka 459/10, k.o. Melje. Za
predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
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Izklicna cena je 49.215,00 EUR.
7. Poslovni prostor – lokal št. 2
v kleti objekta na Sokolski ulici 44, v izmeri
28,90 m2, identifikacijska številka 27.E, parcelna številka 849/1, št. ZK vložka 190/2,
k.o. Studenci. Za predmetni objekt je vpis
etažne lastnine izveden. Poslovni prostor
ni zaseden.
Izklicna cena je 16.490,00 EUR.
8. Poslovni prostor – lokal št. 3
v kleti objekta na Sokolski ulici 44, v izmeri
33,60 m2, identifikacijska številka 28.E, parcelna številka 849/1, št. ZK vložka 190/3,
k.o. Studenci. Za predmetni objekt je vpis
etažne lastnine izveden. Poslovni prostor
ni zaseden.
Izklicna cena je 19.210,00 EUR.
9. Poslovni prostor v pritličju objekta
Ulica Staneta Severja 7, prostor v izmeri
78,93 m2, parcelna številka 1621/1, št. ZK
vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden.
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.
Izklicna cena je 53.550,00 EUR.
10. Poslovni prostor v pritličju objekta
Ulica Staneta Severja 7a, v izmeri 64,93 m2,
parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317,
k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis
etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor
je zaseden z najemnikom.
Izklicna cena je 44.200,00 EUR.
11. Poslovni prostor – lokal št. 1 v kleti
objekta na Gregorčičevi ulici 29a, v izmeri
348,92 m2, identifikacijska številka 114.E,
parcelna številka 1473, št. ZK vložka 1505/2,
k.o. Maribor - Grad. Za predmetni objekt je
vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena je 74.256,00 EUR.
12. Stavba na Ključavničarski ulici
(stavba brez hišne številke), in sicer: stavba v izmeri 125,00 m2 in dvorišče v izmeri
17,00 m2, oboje parcelna številka 1949/1,
št. ZK vložka 431, k.o. Maribor Grad. Stavba
ni zasedena.
Izklicna cena je 168.682,50 EUR.
13. Stavba na Sokolski ulici 19, v izmeri
266,00 m2, parcelna številka 1075, št. ZK
vložka 2135, k.o. Studenci. Stavba je zasedena z najemnikom. Dostop do predmetne
stavbe je preko parcele št. 1949/2 (služnost
dostopa ni urejena).
Izklicna cena je 113.390,00 EUR.
14. Stavba z zemljiščem na Taborski ulici
20a, in sicer:
– parcelna številka 89, št. ZK vložka 835,
k.o. Tabor, stavba v izmeri 73,00 m2 ter dvorišče v izmeri 145,00 m2 in
– parcelna številka 90/1, št. ZK vložka
835, k.o. Tabor, pašnik v izmeri 99,00 m2 in
njiva v izmeri 50,00 m2.
Stavba ni zasedena.
Izklicna cena je 57.120,00 EUR.
III. Znesek višanja: znesek višanja za
vse nepremičnine je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
opravljeni javni dražbi podpisati prodajno
pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni
od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor št.
01270-0100008403-UJP Urad Slovenska
Bistrica.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne
dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Maribor – klet (sejna soba),
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 5. 11.
2008 ob 9. uri.
VII. Višina varščine: dražitelji morajo
do vključno 30. 10. 2008 plačati varščino
v višini 10% od navedene izklicne cene na
transakcijski račun Mestne občine Maribor
– št.: 01270-0100008403-UJP Urad Slovenska Bistrica, z navedbo »plačilo varščine za
javno dražbo nepremičnin« in oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine
Plačana varščina se uspelemu dražitelju
(kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 10
dni po opravljeni javni dražbi.
Če kupec ne podpiše prodajne pogodbe
ali ne plača kupnine, organizator javne dražbe zadrži njegovo varščino.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS
oziroma na območju države članice EU in
fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU. Pravne osebe
morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe pa potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše
od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra
Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti
starejši od 30 dni, fot. dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na
vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko
TRR računa (štev. banke in štev. računa) za
primer vračila varščine.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Državljani oziroma pravne osebe države
članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih
izdajajo institucije v njihovih državah, ki so
enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil
– potrdila o plačanih davkih in prispevkih, ne
morejo pridobiti pa morajo predložiti lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
Vsa dokazila razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe.
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– Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno
z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Mestne občine
Maribor.
XI. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
02/22-01-411. Ogled nepremičnin bo mogoč
od 20. 10. 2008 do vključno 30. 10. 2008,
v času uradnih ur Mestne občine Maribor.
Interesenti se lahko predhodno najavijo na
tel. 02/22-01-411.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika Razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega
posla postopek prodaje ustavi.
Mestna občina Maribor
Št. 063-014/2004
Ob-8616/08
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, 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 in 94/07), Odloka
o izvrševanju proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2008 (Uradni list RS, št.
119/07) in Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine
za leto 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, tel.
01/89-62-770, faks 01/89-62-773, e-pošta:
info@smartno-litija.si, matična številka:
1779737, ID št. za DDV: SI99744686.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1. Predmet prodaje sta nepremičnini parc. št. 491/7, njiva v izmeri 699 m2 in
491/9, njiva v izmeri 5 m2, obe vpisani pri
vložku 448 k.o. Štanga. Nepremičnini se
prodajata v kompletu. Izklicna cena za nepremičnini znaša 35.200,00 €.
2.2. Predmet prodaje je garsonjera
z neto tlorisno površino 22,28 m2 v drugem
nadstropju večstanovanjskega objekta na
naslovu Bartlova ulica 2, Šmartno, s skupnimi deli in napravami.
Izklicna cena znaša 29.000,00 €. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem
za nedoločen čas. Etažna lastnina je vzpostavljena, stanovanje je vpisano v zemljiško
knjižni podvložek št. 1185/12 k.o. Šmartno.
Stanovanje je obremenjeno z najemnim
razmerjem za nedoločen čas.
2.3. Predmet prodaje je garsonjera
z neto tlorisno površino 21,09 m2 v prvem
nadstropju večstanovanjskega objekta na
naslovu Bartlova ulica 2, Šmartno, s skup
nimi deli in napravami. Izklicna cena znaša

28.300,00 €. Etažna lastnina je vzpostavljena, stanovanje je vpisano v zemljiškoknjižni
podvložek št. 1185/16 k.o. Šmartno.
Stanovanje je obremenjeno z najemnim
razmerjem za nedoločen čas.
2.4. Predmet prodaje je enosobno stanovanje z neto tlorisno površino 55,03 m2
v drugem nadstropju večstanovanjskega
objekta na naslovu Bartlova ulica 2, Šmartno pri Litiji, s skupnimi deli in napravami.
Izklicna cena znaša 74.400,00 €. Etažna lastnina je vzpostavljena, stanovanje je vpisano v zemljiškoknjižni podvložek št. 1185/10
k.o. Šmartno.
Stanovanje je obremenjeno z najemnim
razmerjem za nedoločen čas.
2.5. Predmet prodaje je enosobno stanovanje z neto tlorisno površino 34,28 m2 v prvem nadstropju večstanovanjskega objekta
na naslovu Staretov trg 25, Šmartno, s skup
nimi deli in napravami. Izklicna cena znaša
36.150,00 €. Etažna lastnina je vzpostavljena, stanovanje je vpisano v zemljiškoknjižni
podvložek št. 1158/2, k.o. Šmartno.
Stanovanje je obremenjeno z najemnim
razmerjem za nedoločen čas.
2.6. Predmet prodaje je dvosobno stanovanje z neto tlorisno površino 55,09 m2 v prvem nadstropju večstanovanjskega objekta
na naslovu Staretov trg 25, Šmartno, s skup
nimi deli in napravami. Izklicna cena znaša
58.400,00 €. Etažna lastnina je vzpostavljena, stanovanje je vpisano v zemljiškoknjižni
podvložek št. 1158/5, k.o. Šmartno.
Stanovanje je obremenjeno z najemnim
razmerjem za nedoločen čas.
2.7. Predmet prodaje je dvosobno stanovanje št. 14 z neto tlorisno površino 46,69 m2
v mansardi večstanovanjskega objekta na
naslovu Staretov trg 25, Šmartno, s skupnimi deli in napravami. Izklicna cena znaša
50.000,00 €. Etažna lastnina je vzpostavljena, stanovanje je vpisano v zemljiškoknjižni
podvložek št. 1158/15, k.o. Šmartno.
Stanovanje je obremenjeno z najemnim
razmerjem za določen čas do 31. 12. 2008.
3. Najnižji znesek višanja kupnine: za
vse nepremičnine navedene v točki 2 znaša 500,00 €.
4. Udeležba na javni dražbi
4.4. Na javni dražbi lahko sodeluje interesent (domača pravna ali fizična oseba,
državljani EU ali pravne osebe s sedežem
v EU, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod pogojem, da pridobitev lastninske
pravice na nepremičninah za takšne osebe
omogoča zakonodaja RS), ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako, da najkasneje
do 5. 11. 2008 po pošti oziroma najkasneje
do 14. ure istega dne, osebno na sedež
Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
pisno prijavi svojo udeležbo in predloži naslednja dokazila:
– potrdilo o plačani varščini (kopijo) in
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih staro največ 30 dni (samo pravne
osebe in s.p.),
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.) staro največ 30 dni,
– kopijo osebne izkaznice, oziroma potnega lista (fizične os.),
– davčno št. (fiz. os.) oziroma ID št. za
DDV (pravne os. in s.p.), EMŠO (fiz. os.)
oziroma matično številko (pravne os. in s.p.)
in telefonsko številko,
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– originalno dokazilo, da ima interesent
pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji
državljani oziroma tuje pravne osebe),
– izjavo o sprejemanju pogojev te javne
dražbe.
4.5. Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom, predložiti:
– originalno potrdilo o vplačilu varščine
(zgolj na vpogled),
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba, kot
zakonit zastopnik pravne osebe),
– morebitni pooblaščenec pravne osebe
in pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
5. Višina varščine
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati
varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača na
podračun Občine Šmartno pri Litiji, odprt pri
UJP Ljubljana, št.: 01394-0100000193, z navedbo »varščina za javno dražbo«, z navedbo zaporedne številke nepremičnine.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu brez obresti všteje v kupnino,
drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo,
se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez obresti.
6. Pravila javne dražbe:
– Nepremičnina, ki je predmet te javne
dražbe, se prodaja po načelu: »videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine.
– Davščine na promet z nepremičninami,
druge davke in druge dajatve, stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške
v zvezi s prenosom lastništva, v izklicni ceni
niso zajeti in jih nosi kupec.
– Javno dražbo bo izvajala Komisija
za postopek pridobivanja, razpolaganja in
upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(v nadaljevanju: komisija).
– Komisija iz prejšnje alinee te točke lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika
ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez
obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do
odškodnine.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši
komisija v roku treh dni od datuma javne
dražbe.
– Če je dražitelj samo eden in sprejema
izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.
– Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine.
– Če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih.
– Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj
po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba
veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj
od nje ne more odstopiti ali jo kakor koli
razveljaviti.
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7. Sklenitev prodajne pogodbe
Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Šmartno pri Litiji.
Pogodba za prodajo nepremične, navedene v točki 2.1. te dražbe, se z najuspešnejšim dražiteljem sklene najpozneje v 15
dneh po uspešno opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenem
roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi
strani, zadrži Občina Šmartno pri Litiji njegovo varščino.
Rok za sklenitev prodajne pogodbe za
nepremičnine, navedene pod točkami od
2.2. do 2.8. te dražbe, se ustrezno podaljša za čas, ki je zakonsko potreben, da se
o uveljavljanju predkupne pravice izjavijo
predkupni upravičenci.
Predkupnim upravičencem bo ponujen
odkup stanovanja pod enakimi pogoji in za
enako kupnino, kot jo bo ponudil najboljši
dražitelj. V primeru, da po izteku roka za
uveljavljanje predkupne pravice, uspeli dražitelj pridobi možnost skleniti prodajno pogodbo, se mu varščina všteje v znesek kupnine,
v nasprotnem primeru se mu brez obresti
vrne v roku 10 dni od izteka roka za uveljavljanje predkupne pravice. Pogodba se v tem
primeru sklene v roku 15 dni od izteka roka
za uveljavljanje predkupne pravice oziroma
od dne, ko predkupni upravičenci izjavijo, da
predkupne pravice ne bodo uveljavljali.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenih
rokih ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani, zadrži Občina Šmartno pri Litiji
njegovo varščino.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih
rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja,
ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer
za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja. Varščino
dražitelja, ki ne podpiše pogodbe oziroma
ne poravna dolžnega zneska po pogodbi,
obdrži Občina Šmartno pri Litiji.
8. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v roku 8 dneh
od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe na podračunu pri UJP Ljubljana, št.:
01394-0100000193. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe za vse predmete prodaje
pod točko 2.
9. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe
Javna dražba je razpisana za dan 6. 11.
2008 in bo potekala v sejni sobi Občine
Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275
Šmartno pri Litiji, s pričetkom ob 9. uri, za
vsako nepremičnino po vrstnem redu na
pol ure.
Vse dodatne informacije o pogojih javne
dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah pod točko 2 lahko interesenti dobijo
na tel. 01/89-62-770 (kontaktna oseba Nataša Dobravec), faks 01/89-62-773, e-pošta:
info@smartno-litija.si.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji
www.smartno-litija.si.
Občina Šmartno pri Litiji
Št. 352-21/2008-004
Ob-8723/08
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ura-
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dni list RS, št. 14/07), sklepa Občinskega
sveta Občine Vodice št. 011-01/2008-008,
sprejetega na 13. redni seji dne 31. 3. 2008
in 2. korespondenčni seji dne 25. 9. 2008,
objavlja Občina Vodice
drugo javno dražbo
za prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč v ŠS 14 /1-1 Vodice, k.o. Vodice
(ID št. A1)
in
drugo javno dražbo
za prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč v ŠS 14 /3- 3 Polje, k.o. Polje
(ID št. B1),
ki bosta dne 5. 11. 2008.
I. Nezazidana stavbna zemljišča v ŠS
14 /1- 1 Vodice, k.o. Vodice, (ID št. A1)
Občina Vodice prodaja kompleks parcel – nepremičnin z ID št. A1, ki se nahaja
v območju ŠS 14 /1-1 Vodice, k.o. Vodice.
Nepremičnine se nahajajo v poselitvenem
območju, ki je predvideno za gradnjo samostojnih enodružinskih stanovanjskih hiš.
Predmet prodaje so:
a/ nepremičnine z ID A1, in sicer:
– parc. št. 86/1, travnik v izmeri 75 m2,
– parc. št. 86/6, travnik v izmeri 425 m2,
– parc. št. 86/7, travnik v izmeri 427 m2,
– parc. št. 86/8, travnik v izmeri 128 m2,
– parc. št. 86/9, travnik v izmeri 551 m2,
– parc. št. 86/10, travnik v izmeri 73 m2,
– parc. št. 86/11, travnik v izmeri
104 m2,
– parc. št. 85/7, sadovnjak v izmeri
242 m2,
– parc. št. 85/8, sadovnjak v izmeri
260 m2,
– parc. št. 85/9, sadovnjak v izmeri
324 m2,
– parc. št. 86/12, njiva v izmeri 60 m2,
– parc. št. 86/13, njiva v izmeri 389 m2,
– parc. št. 85/1, sadovnjak v izmeri
473 m2,
– parc. št. 85/6, sadovnjak v izmeri
252 m2,
– parc. št. 85/10, sadovnjak v izmeri
380 m2,
– parc. št. 85/11, sadovnjak v izmeri
407 m2,
– parc. št. 85/12, sadovnjak v izmeri
295 m2,
– parc. št. 85/13, sadovnjak v izmeri
142 m2,
– parc. št. 87/15, travnik v izmeri 4 m2,
vse k.o. Vodice.
Nepremičnina z ID št. A1 je predmet javne dražbe kot celota. Nakup posamezne
parcele ni mogoč.
Prodajalec je za prodajo nepremičnin
pripravil razpisno dokumentacijo, ki med
drugim obsega: navedbo in opredelitev nepremičnin, izklicno ceno, osnutek pogodbe,
ostale pogoje in pravila draženja.
Izklicna cena je določena za posamezen
kompleks parcel. Izklicna cena za nepremičnine z ID št. A1 znaša 776.705,00 EUR.
Javna dražba bo v sredo dne 5. 11. 2008
s pričetkom ob 14. uri v dvorani Kulturnega
doma Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.
II. Nezazidana stavbna zemljišča v ŠS
14 /3-3, k.o. Polje (ID št. B1)
Občina Vodice prodaja kompleks parcel
– nepremičnin z ID št. B1, ki se nahaja v območju ŠS 11/3-3, k.o. Polje. Nepremičnine se
nahajajo v poselitvenem območju, ki je predvideno za gradnjo samostojnih enodružinskih
stanovanjskih hiš. Predmet prodaje je:

a/ nepremičnine z ID št. B1, in sicer:
– parc. št. 199, njiva v izmeri 7247 m2,
– parc. št. 200/1, pašnik v izmeri
791 m2,
obe k.o. Polje.
Nepremičnina z ID št. B1 je predmet
javne dražbe kot celota. Nakup posamezne
parcele ni mogoč.
Prodajalec je za prodajo nepremičnin
pripravil razpisno dokumentacijo, ki med
drugim obsega: navedbo in opredelitev nepremičnin, izklicno ceno, osnutek pogodbe,
ostale pogoje in pravila draženja.
Izklicna cena je določena za posamezen
kompleks parcel. Izklicna cena za nepremičnine z ID št. B1 znaša 1.205.700,00 EUR.
Javna dražba bo v sredo, dne 5. 11.
2008, s pričetkom ob 14.30, v dvorani Kulturnega doma Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217
Vodice.
III. Drugi pogoji, ki se nanašajo na obe
javni dražbi:
1. Izklicna cena ne vključuje davka, ki bo
obračunan na izklicano ceno in ga je dolžan
plačati kupec. Izklicna cena tudi ne vključuje
komunalnega prispevka.
Kupec je dolžan plačati komunalni prispevek za obstoječo komunalno infrastrukturo v šestih mesecih od dneva sklenitve
prodajne pogodbe, komunalni prispevek po
programu opremljanja pa je dolžan plačati
najkasneje v dveh letih od dneva sklenitve
prodajne pogodbe.
2. Znesek, za katerega je možno višati
izklicno ceno, je 20.000,00 €.
3. Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, je dolžan plačati kupnino v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe. Rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe.
Vplačana varščina se šteje v kupnino. Nepremičnina preide v last in posest uspelega
dražitelja – kupca po plačilu celotne kupnine
in vseh stroškov, nastalih v zvezi s to dražbo. Neuspelim dražiteljem bo varščina vrnjena v roku 8 dni po izvedeni javni dražbi.
4. Vsi interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu Občine Vodice
v času uradnih ur: ponedeljek, sreda in petek od 10. do 12 ure in ob sredah od 14.
do 17. ure, ob predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije.
Vsi, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo morajo predhodno vplačati 100,00 € na TRR Občine Vodice št.:
01338-0100000609, z navedbo: »razpisna
dokumentacija – javna dražba za k.o. Vodice – ID št. A1« oziroma »razpisna dokumentacija – javna dražba za k.o. Polje – ID
št. B1«, ter originalno potrdilo predložiti ob
dvigu razpisne dokumentacije.
5. Interesenti, ki želijo sodelovati na javni
dražbi (na javni dražbi lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe ter državljani
EU ali pravne osebe sedežem v EU, drugi
tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod
pogojem, da pridobitev lastninske pravice
na nepremičninah za takšne osebe omogočajo prisilni predpisi RS), morajo najkasneje
dne 3. 11. 2008, vplačati varščino za vsak
predmet javne dražbe.
Za predmet javne dražbe nepremičnina
z ID št. A1 v višini 77.670,50 EUR na TRR
Občine Vodice, št. 01338-6000000486, ki
se vodi pri Banki Slovenije, namen nakazila: »Javna dražba – varščina k.o. Vodice
– ID št. A1«.
Za predmet javne dražbe nepremičnina
z ID št. B1 v višini 120.570,00 EUR na TRR
Občine Vodice, št. 01338-6000000486, ki
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se vodi pri Banki Slovenije, namen nakazila: »Javna dražba – varščina – k.o. Polje
– ID št. B1«.
Potrdilo o plačilu varščine za predmet
javne dražbe morajo interesenti predložiti
komisiji najkasneje ½ ure pred začetkom
javne dražbe. Pravočasno plačilo varščine
je pogoj za udeležbo na dražbi. Interesenti,
ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo
pred začetkom javne dražbe predložiti komisiji za izvedbo dražbe, če so fizične osebe,
potrdilo o državljanstvu RS oziroma EU, če
so pravne osebe, pa izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
6. Pogodba za predmet javne dražbe
mora biti sklenjena v 15 dneh po uspešno
opravljeni javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena v tem roku, ali če dražitelj ne poravna
svoje obveznosti v pogodbenem roku, se
šteje, da od ponudbe odstopa in se iz položene varščine plačajo stroški izvedbe javne
dražbe, preostali del varščine pa obdrži v lasti Občina Vodice.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi, se lahko v roku
8 dni po ugotovitvi prej navedenih razlogov,
k podpisu pogodbe pozove dražitelja, ki je
ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer za
ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki
pogoji, kot za prvega dražitelja.
Davek, stroške notarja, vezane na sklenitev pogodbe, stroške vknjižbe v zemljiško
knjigo ter vse ostale stroške, nastale v zvezi
z izvedbo prodajne pogodbe plača kupec.
7. Prodaja poteka po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s prodano nepremičnino.
8. Občina Vodice si pridržuje pravico, da
z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, pri čemer se povrne stroške dražiteljem
v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
9. Dodatne informacije o pogojih in
predmetih javne dražbe je mogoče pridobiti
na sedežu Občine Vodice v času uradnih
ur. Kontaktna oseba je Rado Čuk na tel.
01/833-26-10. Posamični ali skupinski ogled
pod vodstvom pooblaščene osebe organizatorja je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Vodice
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Razpisi delovnih mest
Št. 161107-08-0720
Ob-8580/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 in
65/08) Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, objavlja javni natečaj za
položaj
direktorja Agencije za javni nadzor
nad revidiranjem.
Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da uživajo ugled neodvisnega strokovnjaka, ki ima ustrezna znanja povezana
z revidiranjem;
– da je zaključil najmanj študijski program druge stopnje ekonomske ali pravne
smeri po zakonu, ki ureja visoko šolstvo,
oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo na ekonomskem ali pravnem
področju;
– da je najmanj osem let opravljal delo
na teoretičnih ali praktičnih področjih računovodstva, revizije, financ ali prava;
– da ni zaposlen pri Slovenskem inštitutu
za revizijo in ni član katerega koli organa
Slovenskega inštituta za revizijo;
– da vsaj tri leta pred imenovanjem ni
izvajal obveznih revizij, ni imel volilnih pravic
v revizijskem podjetju, ni bil član upravnega
ali poslovodnega telesa revizijskega podjetja in ni bil zaposlen v revizijskem podjetju
ali kako drugače povezan z njim;
– da ni pravnomočno obsojen na kaznivo
dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo in kazen še ni izbrisana iz kazenskih
evidenc.
Funkcija direktorja ni združljiva z:
1) s funkcijo člana v organih vodenja in
nadzora banke, zavarovalnice, borzno-posredniške družbe, družbe za upravljanje ter
v vseh ostalih gospodarskih družbah, ki so
zavezane k obvezni reviziji;
2) s funkcijo v organih političnih strank,
v državnih organih, organih lokalnih skupnosti;
3) z opravljanjem pridobitne dejavnosti,
razen pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela, če je ta dejavnost bila nezdružljiva z opravljanjem neodvisnega javnega
nadzora nad revidiranjem.
Z dnem imenovanja direktorja Agencije
prenehajo funkcije iz druge točke. Najpozneje v treh mesecih od dneva imenovanja
mora direktor prenehati z opravljanjem dejavnosti iz 1. in 3. točke. Če tega ne stori, mu
preneha funkcija.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
– življenjepis, iz katerega mora biti razvidno, da kandidat uživa ugled neodvisnega
strokovnjaka, ki ima ustrezna znanja povezana z revidiranjem;
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajal-

cu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata, da ni zaposlen
pri Slovenskem inštitutu za revizijo in ni član
katerega koli organa Slovenskega inštituta
za revizijo;
– pisno izjavo kandidata, da ni vsaj tri
leta pred imenovanjem izvajal obveznih revizij, ni imel volilnih pravic v revizijskem podjetju, ni bil član upravnega ali poslovodnega
telesa revizijskega podjetja in ni bil zaposlen
v revizijskem podjetju ali kako drugače povezan z njim;
– pisno izjavo kandidata, da ni pravnomočno obsojen na kaznivo dejanje zoper
premoženje oziroma gospodarstvo in kazen
še ni izbrisana iz kazenskih evidenc;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje, da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi podatke iz 6. alineje iz uradnih evidenc.
V primeru da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Direktorja Agencije za javni nadzor nad
revidiranjem imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za
finance, za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami
v petnajstih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p.
644, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Prijave lahko pošljete tudi po pošti z označbo »za javni natečaj št. 1101-39/2008 direktorja v Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo
objavljeno na spletnih straneh Ministrstva
za finance.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite Rožo Žust na tel. 01/369-68-83.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Ob-8581/08
Svet Zavoda za šport Brežice je na svoji
18. redni seji, dne 2. 10. 2008, na podlagi
Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Brežice (Ur. l. RS, št. 53/96) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Brežice (Ur. l. RS, št.
119/04) sprejel sklep: razpisuje se prosto
delovno mesto
direktorja Zavoda za šport Brežice za
4 leta s polnim delovnim časom.
Pogoji: visoka izobrazba športne smeri
ali druge ustrezne usmeritve in najmanj pet
let delovnih izkušenj.
Kandidati pošljejo prijave za dokazili zapečatene v kuverti, s pripisom »Ne odpiraj

– Razpis za prosto delovno mesto direktorja
Zavoda za šport Brežice« na naslov: Zavod
za šport Brežice, Cesta bratov Milavcev 18,
8250 Brežice. Rok za prijavo na razpis je
21 dni.
Svet Zavoda za šport Brežice
Št. 110-35/2008-03110
Ob-8582/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Krškem.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-266/2008-03110
Ob-8583/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Oddelku za kazensko sodstvo na Višjem
sodišču v Kopru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
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in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 583/08
Ob-8584/08
Na podlagi 21. člena Zakona o javnih
agencijah (Uradni list RS, št. 52/02), 7.
člena Zakona o agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07)
in šeste alineje prvega odstavka 14. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 57/08) Svet Javne agencije za knjigo
Republike Slovenije objavlja javni razpis za
zasedbo delovnega mesta
direktorja Javne agencije za knjigo
Republike Slovenije.
Kandidat, ki se bo priglasil na razpisano
delovno mesto, mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj deset let delovnih izkušenj,
– strokovnjak na področju dela javne
agencije za knjigo,
– najmanj tri leta vodstvenih izkušenj
z delovnega področja agencije za knjigo,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika in
najmanj enega svetovnega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na
visoki ravni se šteje
– ali končana štiriletna slovenska srednja šola z maturo ali na slovenski šoli dosežena univerzitetna stopnja izobrazbe (za
slovensko šolo se šteje tista šola, ki svoj

izobraževalni oziroma študijski program izvaja ali samo v slovenskem učnem jeziku,
ali dvojezično s slovenščino, ali vzporedno
v slovenskem in tujem jeziku, če je kandidat
obiskoval in končal program v slovenskem
jeziku, ter šole v RS, v katerih se slovenščina poučuje kot jezik okolja v predpisanem
obsegu učnega predmeta);
– če kandidat nima končane ustrezne slovenske šole, se za aktivno znanje
slovenskega jezika priznava potrdilo uradno pooblaščene izobraževalne ustanove
o uspešno opravljenem preizkusu znanja
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo
oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Za aktivno znanje svetovnega jezika se
šteje
– ali potrdilo o višji ravni znanja svetovnega jezika,
– ali dokazilo o pridobljeni osnovni, srednji, dodiplomski ali podiplomski izobrazbi
v državi, v kateri je to uradni jezik,
– ali dokazilo o doseženi univerzitetni
izobrazbi v okviru študija katerega izmed
svetovnih jezikov,
– ali opravljanje dela visokošolske zahtevnosti v svetovnem jeziku v tujini najmanj
šest mesecev,
– ali uspešno opravljen izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem univerzitetnem
študiju.
Kandidat mora k prijavi na razpis z življenjepisom priložiti:
– svoj program delovanja agencije v prihodnjih petih letih s predstavitvijo prednostnih nalog in razvojne vizije;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
– zahtevane delovne izkušnje,
– poznanje delovnega področja in dejavnosti agencije za knjigo,
– vodstvene izkušnje z delovnega področja agencije za knjigo;
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
– izjavo o aktivnem znanju slovenskega
jezika;
– izjavo o aktivnem znanju najmanj enega svetovnega jezika;
– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– izjavo, da za namen tega postopka
dovoljuje svetu Javne agencije za knjigo
Republike Slovenije pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc.
Direktorja Javne agencije za knjigo Republike Slovenije bo na predlog sveta agencije imenovala Vlada Republike Slovenije
za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo
z Vlado Republike Slovenije sklenil pogodbo
o zaposlitvi za določen čas petih let. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih agencije na naslovu Tržaška 2, Ljubljana.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki
z zahtevanimi prilogami na naslov: Javna
agencija za knjigo Republike Slovenije, Maistrova 10, Ljubljana, s pripisom »Javni razpis – direktor – Javna agencija za knjigo«,
v 30 dneh od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. O izidu razpisa bodo
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kandidati obveščeni v 8 dneh po izdaji odločbe o izbiri.
Za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je pristojna Barbara Koželj,
tel. 01/369-59-48.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Javne agencije za knjigo
Republike Slovenije
Št. 55/2008
Ob-8654/08
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljub
ljana, objavlja prosta delovna mesta:
1. podsekretar v Službi za skupne zadeve,
2. podsekretar v Službi za skupne zadeve, Sektorju za pravne in kadrovske
zadeve,
3. višji svetovalec v Službi za razvoj in
izvedbo projektov, Sektorju za programe
Evropskega socialnega sklada,
4. svetovalec v Službi za razvoj in izvedbo projektov, Sektorju za programe
Evropskega socialnega sklada,
5. tajnica direktorja V.
I. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje
za:
1. zasedbo delovnega mesta podsekretar v Službi za skupne zadeve:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti družboslovne ali druge smeri
(druga stopnja);
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– višja raven znanja angleškega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
2. zasedbo delovnega mesta podsekretar v Službi za skupne zadeve, Sektorju za
pravne in kadrovske zadeve:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti pravne smeri (druga stopnja);
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– višja raven znanja angleškega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
3. zasedbo delovnega mesta višji svetovalec v Službi za razvoj in izvedbo projektov,
Sektorju za programe Evropskega socialnega sklada:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične, naravoslovne, družboslovne ali
druge ustrezne smeri (prva stopnja);
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– višja raven znanja angleškega jezika;

Stran

3488 /

Št.

99 / 17. 10. 2008

– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
4. zasedbo delovnega mesta svetovalec
v Službi za razvoj in izvedbo projektov, Sektorju za programe Evropskega socialnega
sklada:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične, naravoslovne, družboslovne ali
druge ustrezne smeri (prva stopnja);
– 7 mesecev delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– višja raven znanja angleškega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
5. zasedbo delovnega mesta tajnica direktorja V:
– srednja izobrazba administrativne,
splošne ali druge smeri;
– višja raven znanja angleškega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– 6 mesecev delovnih izkušenj.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima kandidat opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka. Če kandidat strokovnega izpita iz upravnega postopka nima, ga
bo moral opraviti najkasneje v treh mesecih
od nastopa dela.
Prednost pri izbiri za zasedbo delovnega
mesta višji svetovalec in svetovalec bodo
imeli kandidati z izkušnjami na področju
priprave in izvedbe programov in projektov, ki se financirajo iz sredstev evropskih
skladov.
II. Kot delovne izkušnje za zasedbo delovnih mest se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti
stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem
mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
kandidat kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje za zasedbo
delovnega mesta podsekretar se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti
ali doktoratom ali izobrazbo, pridobljeno po
študijskem programu tretje stopnje v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
Zahtevane delovne izkušnje za zasedbo
delovnega mesta višji svetovalec se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magiste-
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rijem znanosti ali izobrazbo, pridobljeno po
študijskem programu druge stopnje v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
III. Delovno področje:
1. Podsekretar v Službi za skupne zadeve opravlja naslednje naloge:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog z delovnega področja sklada;
– vodenje projektnih skupin;
– nadzor pri pripravi javnih razpisov in
javnih pozivov za dodelitev sredstev sklada
in pripravi razpisne dokumentacije;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv v zvezi
z javnimi razpisi in javnimi pozivi z delovnega področja sklada;
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji;
– izvajanje drugih najzahtevnejših strokovnih nalog z delovnega področja službe.
2. Podsekretar v Službi za skupne zadeve, Sektorju za pravne in kadrovske zadeve,
opravlja naslednje naloge:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog z delovnega področja sklada;
– vodenje projektnih skupin;
– sodelovanje pri pripravi javnih razpisov
in javnih pozivov za dodelitev sredstev sklada in pripravi razpisne dokumentacije;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv v zvezi
z javnimi razpisi in javnimi pozivi z delovnega področja sklada;
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji;
– izvajanje drugih najzahtevnejših strokovnih nalog s pravnega področja.
3. Višji svetovalec v Službi za razvoj in
izvedbo projektov, Sektorju za programe
Evropskega socialnega sklada, opravlja naslednje naloge:
– opravljanje zahtevnejših nalog s področja vodenja projektov, ki se financirajo iz
sredstev Evropskega socialnega sklada (v
nadaljevanju: ESS);
– sodelovanje v interdisciplinarnih skupinah s področja ESS;
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi na področju ESS;
– priprava vsebinskih podlag za izvajanje
ukrepov ESS;
– opravljanje nalog spremljanja ukrepov
ESS;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv o izvajanju ESS;
– priprava kazalnikov učinkovitosti in kakovosti izvedbe programov;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih;
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja ESS.
4. Svetovalec v Službi za razvoj in izvedbo projektov, Sektorju za programe Evropskega socialnega sklada, opravlja naslednje
naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv v zvezi s projekti, ki se
financirajo iz sredstev ESS;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv s področja ESS;

– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji;
– sodelovanje v projektnih skupinah;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
5. Tajnica direktorja V opravlja naslednje
naloge:
– izvajanje tajniških nalog in nalog pisarniškega poslovanja;
– vodenje evidenc;
– pripravljanje in organiziranje sestankov;
– urejanje gradiv;
– priprava podatkov za obračun plač;
– priprava enostavnejših dokumentov
s področja delovnih razmerij in kadrovskih
zadev.
IV. Prijava mora vsebovati:
1. za delovno mesto podsekretar, višji
svetovalec in svetovalec:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu in opis
del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri
posameznem delodajalcu;
– izjavo kandidata, da:
a) je državljan Republike Slovenije;
b) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Javnemu skladu Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije pridobitev podatkov iz tretje alineje iz uradne evidence,
sicer mora dokazila dostaviti sam.
2. za delovno mesto tajnica direktorja V:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu in opis
del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri
posameznem delodajalcu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
V. Z izbranimi kandidati za navedena delovna mesta bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom
in trimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali
v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana.
VI. Nepopolne prijave ali prijave, iz katerih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
VII. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki,
ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Ne
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odpiraj – za razpis – podsekretar – skupne
zadeve« oziroma »Ne odpiraj – za razpis
– podsekretar – pravne in kadrovske zadeve« oziroma »Ne odpiraj – za razpis – višji
svetovalec« oziroma »Ne odpiraj – za razpis
– svetovalec« oziroma »Ne odpiraj – za razpis – tajnica direktorja V« na naslov: Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS in na oglasni deski Zavoda RS za
zaposlovanje, pri čemer rok za prijavo začne
teči naslednji dan po zadnji objavi.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@sklad-kadri.si (v vrstico »Zadeva« elektronskega sporočila naj kandidat
vpiše »Za razpis – podsekretar – splošne
zadeve« oziroma »Za razpis – podsekretar
– pravne in kadrovske zadeve« oziroma »Za
razpis – višji svetovalec« oziroma »Za razpis – svetovalec« oziroma »Za razpis – tajnica direktorja V«, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
VIII. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 60 dni po opravljeni izbiri.
IX. Dodatne informacije o izvedbi razpisa lahko kandidati dobijo na tel. 434-10-80
(kontaktna oseba Sabina Črnila).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije

Št.

99 / 17. 10. 2008 /

Stran

3489

Stran

3490 /

Št.

99 / 17. 10. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave
Št. 47805-60/2007
Ob-8586/08
Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07), od 43.
do 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07 in 94/07) in sprejetega posamičnega
programa upravljanja stvarnega premoženja
z dne 6. 10. 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
k najemu nepremične, in sicer zemljišča
parc. št. 1658/10, zelenica v izmeri
262,00 m², k.o. Dravlje
po metodi javne ponudbe
Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
Predmet najema: zemljišče parc. št.
1658/10, zelenica v izmeri 262,00 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Ljubljani pri vl. št. 1353, k.o. Dravlje, v lasti
Republike Slovenije in upravljanju Direkcije
RS za ceste. Predmet najema je zgolj zemljišče, ki v naravi predstavlja zelenico, brez
morebitnih naprav ali druge opreme, ki bi se
nahajala na zemljišču.
Vrsta pravnega posla: oddaja zemljišča
parc. št. 1658/10, k.o. Dravlje, v najem, in
sicer za čas enega leta.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
oddaje zemljišča parc. št. 1658/10, k.o. Drav
lje, v najem je 4.401,60 EUR, in sicer je to
ocenjena vrednost najemnine za čas enega
leta.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost najema stvarnega premoženja (to je 4.401,60
EUR), je javno zbiranje ponudb neuspešno.
Način in rok plačila kupnine: najemnik
poravna najemnino v roku 8 dni po prejemu
obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo
najemnine v roku 8 dni je bistvena sestavina pogodbe.
Pravica do najema: plačilo celotne najemnine je pogoj za pridobitev pravice do
najema na zemljišču. Najemnik pridobi nepremičnino v posest z dnem sklenitve najemne pogodbe.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
ponujene cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v najemnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja
za najem,

– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti
z naročnikom najemno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana,
– vse morebitne stroške, ki bi nastali
v zvezi z oddajo v najem, plača najemnik,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija in ogled zemljišča: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji zemljišča vsak delovni dan od
dneva objave javne ponudbe v Uradnem
listu Republike Slovenije do izteka roka za
oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro,
na Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljub
ljana, po predhodnem dogovoru. Kontaktni
osebi sta Maruša Klopčič in Maja Gliha,
tel. 01/478-80-14 ali 01/478-80-87. Ogled
zemljišča, ki je predmet oddaje v najem, je
mogoč vsak delovni dan od dneva objave
javne ponudbe do izteka roka za oddajo
pisnih ponudb, in sicer od 10. do 12. ure,
razen takrat, ko državni organi ne delajo, in
sicer na lokaciji zemljišča, po predhodnem
dogovoru z Marušo Klopčič ali Majo Gliha.
Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora
biti vročena naročniku najkasneje dne 5. 11.
2008 do 10. ure in mora veljati vsaj 90 dni po
roku za oddajo ponudb. Ponudbe morajo biti
podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, skrbnica
Majda Pachole – Skubic, Tržaška cesta 19
– vložišče, soba 21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 5. 11. 2008 do 10. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – zemljišče – zadeva št.
47805-60/2007 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih
ponujena cena enaka ali višja od ocenjene vrednosti. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.

Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 5. 11. 2008, ob 12.
uri, na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje najemodajalca,
da z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene najemno pogodbo. Predstojnik Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla
ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, najemodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine
v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi
postopka.
Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Republika Slovenija,
zanjo Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Št. 430-96/2008/2-0008251
Ob-8694/08
Na podlagi Zakona o prevozih v cestnem
prometu (ZPCP-2; Uradni list RS, št. 131/06
in 5/07 – popr.) Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana, vabi ponudnike,
da v skladu z razpisno dokumentacijo oddajo
javno ponudbo
za izdelavo voznikove kartice – temeljne
kvalifikacije
Povabilo k oddaji ponudbe
Na podlagi 42. člena Zakona o prevozih
v cestnem prometu (ZPCP-2; Uradni list RS,
št. 131/06 in 5/07 – popr.) in 16. člena Pravilnika o vsebini, načinu in postopku pridobitve
temeljne kvalifikacije za voznike motornih
vozil v cestnem prometu (Uradni list RS,
št. 26/07 in 33/08) Ministrstvo za promet,
Langusova 4, 1535 Ljubljana, vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo v skladu
z razpisno dokumentacijo, na osnovi zbiranja ponudb za izdelavo voznikove kartice
– temeljne kvalifikacije št. 430-96/2008.
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter
izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega
razpisa.
1. Predložitev ponudbe
Ponudba se šteje za pravočasno, če je
naročniku predložena do dne 4. 11. 2008,
najkasneje do 12. ure.
Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Langusova
4, 1535 Ljubljana. Ponudnik predloži po-
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nudbo v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno
s priloženim obrazcem oziroma etiketo, ki je
priloga 5 razpisne dokumentacije.
Vse nepravočasno predložene ali nepravilno označene ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in
jih neodprte vrnila ponudnikom.
2. Odpiranje ponudb
Odpiranje, pregled in ocenjevanje ponudb izvede strokovna komisija, ki jo je
imenoval minister za promet, in sicer brez
prisotnosti javnosti.
Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb
V navodilih ponudnikom so opredeljena
pravila poslovanja naročnika in ponudnikov
v postopku zbiranja ponudb ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izdelavo voznikove kartice – temeljne kvalifikacije za obdobje 5 let.
1. Splošno
1.1 Pravna podlaga za oddajo naročila:
– Zakon o prevozih v cestnem prometu
(ZPCP-2; Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07
– popr.),
– Pravilnik o vsebini, načinu in postopku
pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike
motornih vozil v cestnem prometu (Uradni
list RS, št. 26/07 in 33/08).
1.2 Komunikacija med naročnikom in
ponudniki
Komunikacija med naročnikom in ponudniki v zvezi z javnim naročilom je pisna (pošta, telefaks, elektronska pošta) in je sestavni del dokumentacije o oddaji naročila. Na
sestankih ali pogajanjih se vodi zapisnik.
1.3 Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije
Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva do šest dni pred iztekom roka
za oddajo ponudb. Naročnik si pridržuje
pravico, da razpisno dokumentacijo delno
spremeni ali dopolni. O tem bo seznanil
vse, ki jim je poslal povabilo k oddaji ponudbe ter po potrebi podaljšal rok za pojasnila
razpisne dokumentacije in oddajo ponudb.
Spremembe in dopolnitve so sestavni del
razpisne dokumentacije.
1.4 Zaupnost podatkov
Naročnik bo kot zaupne varoval le tiste
podatke v ponudbi, ki so označeni kot zaupni in ki jih kot zaupne določa predpis o gospodarskih družbah ali drug predpis. Podatki, na podlagi katerih se ponudbe vrednotijo
ali s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije,
ne morejo biti označeni kot zaupni ali kot
poslovna skrivnost.
2. Priprava ponudbene dokumentacije in
predložitev ponudbe
2.1 Predmet naloge in pričakovani rezultati
Predmet naloge je izdelava voznikove
kartice – temeljne kvalifikacije v skladu s prilogo 5 Pravilnika o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za
voznike motornih vozil v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 26/07 in 33/08) ter obrazca, na katerega se vpišejo potrebni podatki
za izdelavo voznikove kartice – temeljne
kvalifikacije. Obrazce je potrebno distribuirati upravnim enotam, voznikovo kartico
– temeljne kvalifikacije vlagatelju za izdajo.
Tako mora vsebovati ponudbena cena vse
stroške, ki bodo zagotovili popolno izvedbo
naloge.

2.2 Priprava ponudbene dokumentacije
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo
naslednje listine:
– Obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti« (priloga 1);
– Obrazec »Izjava o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije« (priloga 2);
– Obrazec »Ponudba« (priloga 3);
– Obrazec »Predračun« (priloga 4);
– Vzorec etikete (priloga 5).
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije.
Listine morajo biti izpolnjene, podpisane in
žigosane, kjer je to zahtevano, zložene po
gornjem zaporedju ter spete tako, da listov
ni mogoče dodajati ali odvzemati.
2.2.1 Pogoji in dokazila o izpolnjevanju
pogojev za priznanje sposobnosti
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik,
če gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj,
ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku
(Uradni list RS, št. 63/94 s spremembami in
dopolnitvami):
a) hudodelsko združevanje,
b) sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
c) goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
d) pranje denarja;
– ponudnik mora imeti veljavno registracijo in potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila;
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku;
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve;
– ponudnik je finančno in poslovno sposoben in v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega transakcijskega računa;
– ponudnik razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izpolnitev naročila.
Izpolnjevanje teh pogojev ponudnik dokazuje s priloženo izpolnjeno, podpisano in
žigosano izjavo o izpolnjevanju pogojev za
priznanje sposobnosti, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo za resničnost
navedb.
2.2.2 Dokazilo o sprejemanju pogojev iz
razpisne dokumentacije
Kot dokazilo o sprejemanju pogojev iz
razpisne dokumentacije je ponudnik dolžan
v ponudbi predložiti izpolnjeno, podpisano
in žigosano izjavo o sprejemanju pogojev iz
razpisne dokumentacije.
2.2.3 Ponudba
V obrazcu »Ponudba« morajo biti navedeni vsi zahtevanimi podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
– ponudbena cena mora biti navedena
v (EUR), brez in skupaj z davkom na dodano vrednost (DDV);
– ponudbena cena mora vključevati vse
stroške in dajatve povezane z izvedbo;
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– z izpolnitvijo obrazca »Ponudba« se
izvajalec zavezuje, da bo prenesel na naročnika izključno in prenosljivo pravico uporabe tega avtorskega dela in bo ob predaji
aplikacije naročniku izročil celotno tehnično
in uporabniško dokumentacijo ter izvorno
kodo;
– ponudba mora veljati za celotno naročilo;
– veljavnost ponudbe ne sme biti krajša
od razpisane.
2.2.4 Predračun
Ponudba mora vsebovati predračun, iz
katerega mora biti razvidna cena posamezne postavke in skupen seštevek vseh postavk skupaj. Na koncu mora biti posebej
opredeljena cena brez DDV v EUR, znesek
DDV v EUR in skupna cena z DDV v EUR,
ki je ponudbena cena. Pri oblikovanju cene
naj ponudnik natančno upošteva zahteve,
navedene v poglavju 2.1 Predmet naloge
in pričakovani rezultati te razpisne dokumentacije.
Naročnik ne more predvidevati kakšno
bo naročilo voznikovih kartic – temeljna kvalifikacija na letni ravni, zato prepušča pri kalkulaciji oceno v lastno presojo ponudnika.
2.3 Predložitev ponudbe
Ponudbo se predloži v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s priloženim obrazcem (etiketo), ki je priloga 6 te razpisne dokumentacije. Naročniku mora biti vročena (osebno ali
po pošti) do roka (datum in ura) določenega
v povabilu k oddaji ponudbe, sicer šteje za
nepravočasno. Vložišče naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema
ponudbe.
Spremembe ponudbe so možne le do
poteka roka za oddajo ponudb. Spremembo
ponudbe se naročniku izroči na enak način
kot ponudbo s tem, da se na etiketi za naslavljanje ponudbe v spodnjo vrstico napiše
»Ne odpiraj – Sprememba ponudbe«.
Ponudnik lahko predloži le eno ponudbo
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije. Variantna ponudba ni dopustna.
2.4 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna najmanj 90
dni od skrajnega roka za predložitev ponudb.
3. Izbor ponudb
3.1 Odpiranje ponudb
Ponudbe odprejo pooblaščeni predstavniki naročnika brez prisotnosti javnosti. Nepravočasne ponudbe se neodprte vrnejo pošiljateljem z oznako, da so prepozne.
3.2 Pregled in ocenjevanje ponudb
Pri pregledu ponudb se presojajo le listine in navedbe, ki so predložene skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin
razen, če izvirnik ni posebej zahtevan. Listine in navedbe morajo izkazovati dejanska
stanja in dejstva v času oddaje ponudbe.
Naročnik mora zahtevati, da ponudniki
formalno nepopolne ponudbe v določenem
roku dopolnijo ali pojasnijo dokumente, ki
so jih predložili v ponudbi, pri čemer so kakršnekoli spremembe ali dopolnitve vsebine,
ki bi vplivale na njeno razvrstitev, izključene.
Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik
ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.
Na podlagi meril se oceni, katera izmed
popolnih ponudb je za naročnika najugodnejša.
3.3 Merila za izbiro najugodnejše po
nudbe
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Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. ponudbena cena (od 0 do 100 točk),
2. čas začetka izvajanja (od 0 do 20
točk).
Ad. 1) Naročnik bo točkoval ponudbe od
0 do 100 točk, in sicer tako, da bo najcenejši
ponudnik za izdelavo voznikove kartice dobil
najvišje število točk, ostale ponudbe pa bodo
točkovane na podlagi naslednje formule:
T = Cm / C * Y
T
…število točk,
Cm …minimalna cena,
C …cena posameznega ponudnika,
Y …maksimalno število točk.
Ad. 2) Naročnik bo točkoval ponudbe od
0 do 20 točk, in sicer tako, da bo ponudnik,
ki bo ponudil najkrajši rok izdelave obrazca
in kartice dobil najvišje število točk, ostale
ponudbe pa bodo točkovane na podlagi naslednje formule:
T = Rm / R * Y
T …število točk,
Rm …minimalni rok,
R …rok posameznega ponudnika,
Y …maksimalno število točk.
Maksimalno skupno število možnih točk
je 170. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže najvišje število točk.
4. Oddaja ponudbe
4.1 Odločitev o oddaji ponudbe
Naročnik o svoji odločitvi glede oddaje
ponudbe obvesti vse, ki so na podlagi povabila oddali pravočasne ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico odločitve
o sprejemu ponudbe in ni dolžan sprejeti
nobene ponudbe. Ponudniki se udeležujejo razpisa na lastne stroške in ob lastnem
tveganju. Naročnik ne odgovarja za škodo,
ki bi kateremukoli ponudniku nastala zaradi
neizbire.
4.2 Izbira
Najugodnejšega ponudnika bo naročnik
izbral z odločbo.
5. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom:
vse dodatne informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo na Ministrstvu za
promet, vsak delavnik od 9. do 12. ure,
pri Andreju Benkovič, na tel. 478-82-28
ali na e-naslovu: andrej.benkovic@gov.si
in na spletni strani Ministrstva za promet
http://www.mzp.gov.si/.
Ministrstvo za promet
Št. 592/08
Ob-8704/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07, ZUJIK – UPB 1, uradno prečiščeno
besedilo) ter skladno s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05), Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02) ter
Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list
RS, št. 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov na področju
romske skupnosti v RS, ki jih bo v letu
2009 financirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni poziv, oznaka JPP5-RS-2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in področje poziva: predmet
poziva je financiranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zasebnega prava na področju romske skupnosti v RS (v nadaljevanju: projekti) ter
kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov
romske skupnosti v RS s statusom samozaposlenih v kulturi.
2. Pomen izrazov
Kulturne organizacije s statusom pravne
osebe so društva, zveze društev, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije.
Ustvarjalci so fizične osebe, ki imajo veljaven status samozaposlenih v kulturi (v
nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna dejavnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta po
stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni
zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Temeljno področje poziva: temeljno
področje poziva je kulturna dejavnost romske skupnosti v Republiki Sloveniji.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu
4.1 Na poziv se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev:
a) da so osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin
v Sloveniji, kar dokazujejo s podpisano in
ožigosano izjavo, ter delujejo na temeljnem
področju poziva vsaj eno leto;
1. Obvezna dokazila:
– kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razviden datum
vpisa. Izpisek mora izražati aktualno stanje
in ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev. Organizacijam, katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu), ni treba
predložiti dokazila;
2. Priporočeni dokazili:
– dokazilo profesionalnosti (diploma
s področja umetniških akademij, družboslovja ali humanistike, pogodba o zaposlitvi
ali potrjen status samozaposlenih v kulturi);
– vsaj eno dokazilo o dosedanjih uspehih
(nagrada, priznanje ali referenca);
b) ali da imajo ustvarjalci potrjen status
samozaposlenih v kulturi.
1. Obvezno dokazilo:
– potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi.
2. Priporočeni dokazili:
– dokazilo profesionalnosti (diploma
s področja umetniških akademij, družboslovja ali humanistike, pogodba o zaposlitvi
ali potrjen status samozaposlenih v kulturi);
– vsaj eno dokazilo o dosedanjih uspehih
(nagrada, priznanje ali referenca).
Izpolnjevati morajo tudi vse naslednje
pogoje:
– da so, če so bili pogodbena stranka
ministrstva v letu 2008, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da bodo v primeru izbora omogočili
javno dostopnost projekta, kar dokazujejo
s podpisano in ožigosano izjavo;
– da ne prijavljajo istega projekta, ki je
bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma
pozivu Ministrstva za kulturo, kar dokazujejo
s podpisano in ožigosano izjavo;

– da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil
že posredovan ali izbran na razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da bodo prijavljeni projekt realizirali do
konca leta 2009 in dosledno uresničevali
pogodbo z MK, kar dokazujejo s podpisano
in ožigosano izjavo;
– da izpolnjujejo tudi posebne pogoje,
kot jih določajo Načela, cilji, kriteriji ter posebni ukrepi za (so)financiranje programov
in projektov iz dela državnega proračuna,
namenjenega kulturi na področju kulturne
dejavnosti italijanske in madžarske narodne
skupnosti, romske skupnosti, različnih drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji za leto 2009 (v
nadaljevanju: Načela 2009).
4.2 Izpolnjevanje pogojev poziva: izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga imenuje minister za področje, ki je
predmet poziva.
5. Kriteriji poziva: kriteriji so skladni z Načeli 2009.
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti predlagatelja,
za katere bo v postopku izbire ugotovljena
skladnost z Načeli 2009.
Med predlagatelji, ki so do sedaj že prejeli sredstva iz državnega proračuna na področju kulture, bodo prednostno obravnavani tisti, ki so dosledno uresničevali vse
pogodbene obveznosti.
Povzetek načina ocenjevanja: skladnost
projekta s cilji kulturne politike do manjšin ter
kriteriji prednostne obravnave, opredeljenimi
v Načelih 2009, je ovrednotena s točkami
na ocenjevalni listi, dostopni v dokumentaciji poziva. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo
ministrstvo na predlog imenovane strokovne
komisije uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Najvišje število prejetih točk pri projektu je 45 točk, najnižji seštevek točk pri projektu, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 19 točk.
V primeru večjega števila prijavljenih
projektov posameznega prijavitelja bo strokovna komisija obravnavala prijave skladno
s prednostno listo projektov, ki jo odda prijavitelj.
Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla
strokovna komisija, ki bo pripravila tudi rezervno listo projektov, v kateri bodo projekti navedeni po prednostnem vrstnem redu.
Rezervna lista se bo uporabila tudi v primeru, če pride do rebalansa sredstev, lahko pa
tudi zaradi sprememb v realizaciji projektov
(odpovedi ipd.).
7. Vrednost sredstev: vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet
projektnega poziva, je 87.583,00 EUR.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2008
in 2009.
9. Rok poziva: besedilo javnega razpisa z oznako JPP5-RS-2009 se objavi
v Uradnem listu RS, dne 17. 10. 2008 in
na spletnih straneh Ministrstva za kulturo
(http://www.mk.gov.si). Zaključi se s porabo
razpoložljivih sredstev oziroma najpozneje
28. 11. 2008. Vloge, prispele na javni poziv,
se bodo obravnavale po času prispetja.
10. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazec za razpisno področje
po projektih z izjavami,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Načela, cilje, kriterije ter posebne ukrepe za (so)financiranje kulturnih programov
in projektov na področju kulturne dejavnosti
italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih
etničnih skupnosti in priseljencev v RS za
leto 2009,
– ocenjevalni list.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami: vsak ponedeljek in petek od 9. do
12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14.
do 16. ure.
Dokumentacijo poziva si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.mk.gov.si, na kateri najdejo še
druge podatke, povezane z izvedbo javnega
poziva. Ministrstvo mora na zahtevo v času
poziva zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo poziva tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno
področje za posamezen projekt ter mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke,
določene v dokumentaciji poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, v zapečatenem ovitku z izpisom
na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava na
javni poziv JPP5-RS-2009. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in
naslov (sedež).
11.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva prijavni obrazec, ki je del dokumentacije poziva.
Predlagatelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k njeni dopolnitvi. Predlagatelji, ki bodo v prijavnem obrazcu navedli
elektronski naslov, bodo k dopolnitvi vlog
pozvani v elektronski obliki.
Predlagatelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva njene obravnave v strokovni
skupini, ki se bo sestajala vsak prvi teden
v mesecu.
11.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
28. 11. 2008 oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva. Za prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela po
dnevu, ko se je javni poziv končal zaradi
porabe sredstev.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev, ki jih ne bo vložila upravičena
oseba.
12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Damjana Golob Lavrič,
tel. 01/400-79-33, elektronska pošta: damjana.golob-lavric@gov.si.
Pristojna uslužbenka bo strokovno pomagala v fazi oblikovanja vlog skladno
z zahtevami Ministrstva za kulturo.
Uradne ure po telefonu in elektronskem
mediju ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter vsako sredo
od 14. do 16. ure.
13. Vpogled v dokumentacijo poziva:
zainteresirane osebe imajo vpogled v dokumentacijo poziva v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidu
obravnave projekta obvestilo najpozneje

v enem mesecu po obravnavi v strokovni
skupini.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa, in največ do vrednosti, določenih
z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 662-3/2008
Ob-8585/08
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, 1000 Ljubljana na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in določil
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet: nepremičnine po seznamu:
a) Lokacija okolica Tolmina (Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin – kontaktna oseba Marko Janež, tel.
05/380-12-40)
Stavba – delavnica Krekovše v izmeri
37 m2 z zemljiščem v izmeri 316 m2, parc. št.
919/3, k.o. Čekovnik, lokacija Idrijska Bela,
izhodiščna cena 3.980,00 EUR,
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini oziroma sprejemljiva uporaba te nepremičnine je: stanovanjsko počitniška dejavnost, društvena
dejavnost, povezana z naravo, izobraževalna dejavnost, turistična dejavnost, domača
obrt in mirna gospodarska dejavnost.
b) Lokacija okolica Kočevja (Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje – kontaktna oseba Bojan Kocjan, tel.
01/895-04-00)
Stavbno zemljišče Marof v izmeri
1262 m2 na parceli 213/9, k.o. Mahovnik,
lokacija Rožna ulica, Kočevje, izhodiščna
cena: 27.500,00 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini oziroma sprejemljiva uporaba te nepremičnine je: stanovanjsko počitniška dejavnost, društvena
dejavnost, povezana z naravo, izobraževalna dejavnost, turistična dejavnost, domača
obrt in mirna gospodarska dejavnost.
c) Lokacija okolica Maribora (Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Maribor – kontaktna oseba Jožef Mrakič, tel.
02/234-16-15)
– Stanovanje na naslovu Šolska ulica 10,
lokacija Lovrenc na Pohorju, v izmeri 57,2 m2,
oddano v najem za določen čas enega leta,
izhodiščna cena: 41.333,85 EUR.
– Stanovanje na naslovu Podvelka 1, lokacija Podvelka, v izmeri 57 m2, izhodiščna
cena: 37.407,99 EUR.
– Stanovanje na naslovu Lukanja 6, lokacija Lukanja, v izmeri 54,18 m2, oddano
v najem za določen čas enega leta, izhodiščna cena: 21.289,65 EUR.
– Stanovanje na naslovu Prvomajska
3, lokacija Slovenska Bistrica, v izmeri
38,19 m2, oddano v najem za nedoločen
čas, izhodiščna cena: 27.259,14 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedenih nepremičninah pod razdelkom d) je stanovanjska dejavnost.
2. Rok za zbiranje ponudb je 17. 11.
2008 do 8.30. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo
na naslov prispeti do določenega datuma
ali ure.
3. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo,
da je ponudnik nakupa vplačal varščino v vi-
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šini 10% izhodiščne cene za vsako ponujeno nepremičnino na podračun Zavoda za
gozdove Slovenije št. 01100-6030234244,
sklic na št. 101-997, pri Upravi za javna
plačila, Urad Ljubljana. Ponudnikom, katerih
ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino
brezobrestno vrnili v nominalnem znesku
v 30 dneh od sprejema odločitve, da se
njihova ponudba ne sprejme. Varščina bo
ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta
v kupnino.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– dokazilo o plačilu varščine,
– matično in davčno številko ponudnika,
številko TRR,
– navedbo nepremičnine, ponujeno
ceno,
– dejavnost oziroma uporabo, ki se bo
izvajala na predmetu prodaje,
– kontaktno osebo ponudnika in njegovo
telefonsko številko,
– navedbo, da je ponudba veljavna najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov:
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj
– javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin«.
6. Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 11.
2008 ob 12. uri, na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
Pri odpiranju lahko sodelujejo ponudniki, njihovi zastopniki in pooblaščenci s pooblastili.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem in vse ponudnike obvestila o izboru
najkasneje v roku 60 dni od dneva javnega
odpiranja ponudb.
7. Ponudba mora biti veljavna najmanj
90 dni po datumu odpiranja ponudb. Merilo
za izbor je ponujena najvišja cena. Predpogoj za izbor je sprejemljiva dejavnost oziroma sprejemljiva uporaba nepremičnin, kot je
navedena za vsako nepremičnino pod točko
1. tega razpisa. Prodajalec na podlagi tega
zbiranja ponudb ni zavezan skleniti pogodb,
oziroma si pridržuje pravico, da lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi, brez dolžnosti povračila kakršnekoli
odškodnine.
8. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske potrditve pogodbe,
izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo,
davek in morebitne druge stroške) plača
izbrani ponudnik.
9. Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, poznejše reklamacije se
ne upoštevajo.
10. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izboru in poziva k podpisu pogodbe podpisati prodajno pogodbo.
Kolikor kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe, pripade varščina prodajalcu,
prodajalec pa si pridržuje pravico povabiti
k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Celotno kupnino mora kupec
plačati v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, kar
je bistvena sestavina pravnega posla, pri
čemer se znesek vplačane varščine všteje
v kupnino. Kolikor kupec v navedenem roku
ne plača kupnine, pripade varščina prodajalcu. V tem primeru lahko prodajalec razdre pogodbo brez dodatnega opomina in si
hkrati pridržuje pravico povabiti k podpisu
pogodbe drugega najugodnejšega ponudni-
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ka. Prenos prodane nepremičnine ni možen
pred plačilom celotne kupnine.
11. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem (ogledi, mapne kopije ipd.)
prodajanih nepremičnin interesenti dobijo pri
kontaktnih osebah na tel. številkah, ki so navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi
vprašanji pa na tel. številki 01/470-00-59.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 330-7/2008
Ob-8588/08
Naročnik: Javni sklad RS za regionalni
razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica, objavlja na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) in Sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 47602-7/2008/5
z dne 20. 3. 2008 o soglasju k Poslovnemu
in finančnemu načrtu Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj
podeželja za leti 2008 in 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev
trg 9a, 1310 Ribnica (v nadaljevanju: Sklad).
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija Sklada, ki je imenovana in pristojna
za razpolaganje s stvarnim premoženjem
Sklada.
2. Vrsta javnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
3. Opis predmeta prodaje
Prodaja premičnin, in sicer 1 rabljeno vozilo – Subaru Legacy Wagon 2.0. Ponudnik
mora ponuditi odkup službenega vozila, ki je
predmet javnega zbiranja ponudb.
Izklicna cena za navedeno premičnino
znaša 5.818,00 EUR. To je tržna vrednost
sredstva, v stanju kakršnem je, ugotovljena
po uradni cenitvi. Ogled premičnine, ki je
predmet prodaje, je mogoč od dneva objave
za javno zbiranje ponudb, do roka za oddajo
pisnih ponudb, od ponedeljka do petka od 9.
do 12. ure, in sicer po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo: Jana Stojanovič, tel.
01/837-21-40 oziroma 031/648-831.
4. Pogoji za pravila javnega zbiranja ponudb
Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javni sklad RS
za regionalni razvoj in razvoj podeželja,
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. Kontaktna
oseba: Jana Stojanovič, elektronska pošta: jana.stojanovic@rdf-sklad.si ali po tel.
01/837-21-40, vsak dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno, po pošti ali elektronski pošti.
Zahtevo za razpisno dokumentacijo po
elektronski pošti ponudnik naslovi na elektronski naslov iz prvega odstavka 4. točke in
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 10. 2008 do 10. ure.
Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1310 Ribnica. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom »Ponudba
– ne odpiraj – javni razpis – odkup premičnine«, s pripisom na ovojnici ime in priimek
ponudnika. Veljavne bodo samo ponudbe,
odposlane najkasneje do 30. 10. 2008, do
10. ure.
5. Oblika in pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik
Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudniki morajo pred oddajo ponudb vplačati kavcijo v višini 10%
od navedene izklicne cene, in sicer: način
plačila – virmansko, številka transakcijskega računa: 01100-6959960038 (Javni sklad
RS za regionalni razvoj) veza: 330-7/2008
– odkup premičnine.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji. Kavcija bo uspelemu
ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku
javne ponudbe.
Premičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje
in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene. Izbrani ponudnik je dolžan v roku
30 dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo.
Kolikor izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana. Kupec mora
premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča
naročnika v roku 15 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe.
Vsi ponudniki bodo o izidu pisno obveščeni v roku 10 dni od roka za predložitev
ponudb. Davek na promet rabljenih motornih vozil, stroške v zvezi s prenosom lastništva in notarsko overitvijo ter morebitne
druge dajatve pogodbe plača kupec.
6. Izbira najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Ponudniki lahko umaknejo ponudbe do
datuma in ure, ki je določen za odpiranje
ponudb.
7. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem predsednika uprave Sklada, postopek prodaje premičnega premoženja ustavi vse do sklenitve pravnega posla.
8. Rok za oddajo ponudbe in veljavnost
ponudbe
Rok za oddajo prijav je 10 dni po objavi
tega razpisa oziroma najkasneje do 30. 10.
2008, do 10. ure.
Rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 40 dni od oddaje ponudbe.
9. Kontaktna oseba upravljalca: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, kontaktna oseba Gregor Tekavec,
tel. 01/836-19-53.
Javni sklad RS za regionalni
razvoj in razvoj podeželja
Ob-8617/08
Na podlagi sklepa št. 55 nadzornega
sveta Rudnika Žirovski vrh in ZTPIU-UPB1,
RŽV objavlja prodajo dvoinpolsobnega stanovanja (52 m2) št. 43/10, Podlubnik 160, 4220 Škofja Loka, po izklicni ceni
85.000,00 €.
Stanovanje bo prodano najugodnejšemu
ponudniku z javnim zbiranjem ponudb, pri
čemer prodajalec ni dolžan sprejeti nobene
od prispelih ponudb.

Za veljavne bodo štele pravočasno prispele, pravilne in popolne pisne ponudbe
z vsemi zahtevanimi prilogami in pravočasno vplačano varščino.
Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo, ki mora vsebovati: naziv kupca, njegov
natančen naslov, davčno številko, ponujeni
znesek, ki ne sme biti nižji od izklicne prodajne cene (brez davka na promet nepremičnin, ki bo obračunan na končno prodajno
ceno). Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba za zastopanje družbe, oziroma
ponudnik.
Ponudbi mora biti priložen veljavni sklep
o registraciji podjetja, ki ne sme biti starejši
od 30 dni, če je ponudnik družba, oziroma kopija osebne izkaznice, če je ponudnik
fizična oseba in dokazilo o pravočasnem
plačilu varščine, potrjeno s strani poslovne
banke, ki je izvedla plačilo.
Ponudnik mora pravočasno vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
(8.500 €) na transakcijski račun prodajalca
št. 07000-0000168385 pri Gorenjski banki
d.d. Kranj. Za pravočasno plačano varščino
štejejo plačila, prispela na TRR prodajalca
vključno do 4. 11. 2008.
Ponudba mora prispeti na naslov: Rudnik
Žirovski vrh, Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Na
zaprti ovojnici mora biti oznaka Ponudba za
nakup stanovanja – ne odpiraj.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo prispele na naslov vključno do 5. 11.
2008 do 14. ure, ne glede na način in rok
oddaje na pošto.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
zahtevanih sestavin oziroma prilog in podatkov, ali bodo prispele nepravočasno, ne
bodo upoštevane, morebitna vplačana varščina pa bo ponudniku vrnjena v 8 dneh po
odpiranju ponudb.
Plačana varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim ponudnikom pa vrnjena v 8 dneh po odpiranju
ponudb. Varščina se ne obrestuje.
Stanovanje se prodaja po načelu »Videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake na premoženju.
Davek na prodajo nepremičnin ni vključen v ceno. Obračunan bo na končno prodajno ceno in ga plača kupec. Lastništvo je
zemljiškoknjižno urejeno.
Vsi stroški povezani s spremembo lastništva bremenijo kupca.
Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v 10 dneh po prejemu obvestila
o izbiri, kupnino in druge stroške pa mora
v celoti plačati v 30 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe.
Kupljeno stanovanje bo kupcu izročeno
v last v 8 dneh po plačilu celotne kupnine
in davka na promet nepremičnin. Kupec od
tega dne prevzame tudi vse stroške in druge
obveznosti v zvezi z lastništvom.
Če uspešni ponudnik ne sklene pisne
pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, šteje, da je od nakupa
odstopil in je prodaja razdrta. V tem primeru
plačano varščino zadrži prodajalec.
Informacije: od 20. 10. 2008 do 30. 10.
2008, med 8. in 9. uro, Dolenc, tel.
04/51-59-300. Za ogled je potreben predhodni dogovor.
Rudnik Žirovski vrh, d.o.o.
Ob-8618/08
Krajevna skupnost Boršt na podlagi 21.
člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, (Uradni list RS, št.
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14/07), Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2008 (Uradni list RS, št.
123/07), sklepa župana Mestne občine Koper o sprejetju posameznega programa prodaje nepremičnin, št. 478-1140/2007 z dne
25. 4. 2008 ter sklepa Sveta KS Borš, št.
S00011-44/08 JM z dne 26. 3. 2008, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti
Krajevne skupnosti Boršt
1. Predmet prodaje je poslovno stanovanjski objekt (stara šola) v Borštu št. 26,
na parceli številka 3065, k.o. Boršt, stavbišče v izmeri 1710 m2, za izklicno ceno
210.375,00 EUR.
2. V ceno ni vračunan 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Nepremičnina se proda po načelu videno – kupljeno.
4. Rok plačila kupnine: najkasneje v 8
dneh po sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine. Neupoštevanje pogodbenih rokov
plačila s strani kupca, je razlog za takojšnjo
razvezo pogodbe, ob kateri si prodajalec
obdrži vplačano varščino.
5. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga
izda prodajalec najpozneje v 8 dneh po plačilu celotne kupnine.
6. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki
bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov:
Krajevna skupnost Boršt, Boršt 28, 6273
Marezige, z oznako »Šola Boršt – za javni
razpis, št. 308-4/2008« s pripisom »ne odpiraj«, najkasneje do vključno 27. 10. 2008,
do 14. ure. Na ovojnici mora biti naveden
naziv oziroma ime ponudnika. Prepozne ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
7. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne cene nepremičnine. Varščina v višini
21.037,50 EUR se nakaže na podračun KS
Boršt pri Upravi RS za javna plačila, Urad
Koper, št. 01250-6450807933, obvezen
sklic na številko 308-4/2008. Varščina mora
biti vplačana najpozneje do 24. 10. 2008 do
12. ure. Varščina bo neuspelim ponudnikom
vrnjena brez obresti v 15 dneh po prejemu
sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo
upoštevana pri plačilu kupnine.
9. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
a) višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne,
b) dokazilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke,
c) fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe,
oziroma izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra in identifikacijsko številko za
DDV za pravne osebe,
d) pisno izjavo, da ponudnik sprejema te
razpisne pogoje,
e) program dejavnosti, ki naj bi se odvijale v prenovljenem objektu,
f) časovno opredeljen program prenove obstoječega objekta, ki mora predvideti
pričetek osnovnih sanacijskih posegov, ki
naj preprečijo propadanje objekta v roku 1.
leta od podpisa pogodbe o prodaji nepremičnine.
10. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse naštete elemente iz prejšnje
točke.
11. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali jo dopolni do roka za sprejem

ponudbe, ki je določen v javnem razpisu.
V primeru umika ponudbe po preteku tega
roka se plačana varščina ne vrne.
12. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska. Izbran bo
ponudnik, ki bo ob najvišji ceni za nepremičnino ponudil najbolj primeren program dejavnosti. Krajevna skupnost Boršt daje prednost
dejavnosti torklje z okrepčevalnico v pritličju
in stanovanjem v nadstropju stavbe.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali
na razpisu in sicer v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
14. Prodajalec si pridržuje pravico, da
lahko brez kakršnekoli odškodnine, kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne da
bi zato navedel razloge. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od
prijavljenih ponudnikov.
15. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ali katerim koli
drugim ponudnikom, je izrecno izključena.
Ponudnikom se ne priznavajo nikakršni stroški v zvezi s pripravo ponudbe.
16. Stroške sklenitve pogodbe, 2% davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev in stroške vpisa v zemljiško
knjigo plača kupec.
17. Mestna občina Koper obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnine in brezplačno služnost za potrebe
izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. Te omejitve lastninske
pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.
18. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine.
19. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07).
20. Javno odpiranje ponudb bo 29. 10.
2008 ob 12. uri, na sedežu Krajevne skupnosti Boršt, Boršt 28.
21. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo pri predsedniku
Sveta KS Boršt, Josipu Kodarinu na tel.
031/661-183.
Krajevna skupnost Boršt
Ob-8634/08
Snaga, d.o.o. na podlagi Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84-4254/2007,
stran 11577) objavlja prodajo naslednjih rabljenih osnovnih sredstev:
1. nakladalnik Volvo mod. L 150C, leto
izdelave 1999, menjalnik potreben popravila,
2. avtopometač MB 12/13, tip FAP, leto
izdelave 1979,
3. dve poltovorni vozili TAM 75 T5, leto
izdelave 1983, vozili nista več v voznem
stanju,
4. Renault Laguna Grandtour 1,9, leto
izdelave 2002, prevoženih 180.000 km, karamboliran, nevozen.
Vozilo pod zaporedno št. 1, 2 in 3 si je
mogoče ogledati po predhodni najavi na tel.
01/200-35-40 (Franci Hribar), vozilo pod št.
4 pa na naslovu Avtovleka Požun Alojz, Raičeva ul. 28, Tomačevo, Ljubljana, po predhodni najavi na tel. 01/537-28-44, mob. tel.
041/66-13-54.
Interesenti naj svoje ločene pisne ponudbe z navedeno zavezujočo ceno, ki so
jo pripravljeni plačati za posamezni stroj/vozilo, oddajo v zaprti ovojnici, s pripisom »ponudba« z navedbo osnovnega sredstva, na
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katerega se nanaša, najkasneje do 24. 10.
2008, na naslov: Snaga, d.o.o., Povšetova
6, 1000 Ljubljana.
Izbrane bodo ponudbe z najvišjo ponujeno ceno za posamezno vozilo. Prodajalec
si pridržuje pravico, da ponudb, nižjih od
ocenjene vrednosti posameznih vozil, ne
sprejme.
Snaga, d.o.o.
Ob-8636/08
LPP d.o.o. na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07), objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem zunanjih oglasnih površin
na avtobusih mestnega potniškega
prometa LPP d.o.o.
1. Najemodajalec: LPP d.o.o., Celovška
cesta 160, 1000 Ljubljana.
2. Predmet najema so zunanje oglasne
površine na avtobusih mestnega potniškega prometa LPP d.o.o., ki jih ta namenja
za izvajanje oglasne dejavnosti skladno
s Pravilnikom o merilih za določitev lokacij
in o lokacijah za oglaševanje (Uradni list
RS, št. 72/08) in Splošnimi pogoji za oddajo
oglasnih površin na avtobusih LPP v najem.
Oglaševanju je namenjenih 200 vozil, katerih skupna površina namenjena za oglaševanje je 14.302 m². Izbrani ponudnik bo
z dnem 1. 1. 2009 prevzel 8.251,4 m² zunanjih oglasnih površin. Preostali del zunanjih
oglasnih površin (tj. 6.051 m²) bo izbrani
ponudnik prevzemal postopoma, upoštevaje
obveznosti LPP d.o.o. do sedanjega najemnika, do prevzema vseh najetih površin,
tj. do najkasneje 1. 10. 2009. Terminski plan
prevzemanja zunanjih oglasnih površin je
razviden v 26. členu vzorca pogodbe o najemu, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije. LPP d.o.o. bo najemnino obračunal
sorazmerno glede na dejansko prevzete
oglasne površine. Oglasne površine se oddajo po načelu »polno za prazno«.
3. Najemodajalec bo z najemnikom sklenil najemno pogodbo za obdobje 5 let.
4. Obvezno je potrebno ponudbi priložiti originalno bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 50.000 EUR, ki jo LPP
d.o.o. zadrži do dokončne izbire ponudnika
ali unovči v primeru ponudnikovih kršitev.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
veljati najmanj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb. Izbrani najugodnejši
ponudnik mora skleniti najemno pogodbo
najkasneje v roku 8 dni po prejemu odločitve
o izbiri. Če ponudnik umakne ali spremeni
ponudbo pred zaključkom postopka izbire
ali če v ponudbi navede lažne ali zavajajoče podatke ali če zavrne sklenitev pogodbe
v skladu z določbami navodil ponudnikom
ali ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in kritje škode na avtobusih
v skladu z določbami navodil ponudnikom,
lahko LPP d.o.o. unovči bančno garancijo za
resnost ponudbe.
5. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu najema in dokumentacijo na sedežu LPP d.o.o.,
Celovška cesta 160, Ljubljana, v tajništvu,
tel. 01/582-25-00. Dokumentacija je dostopna tudi na spletnem naslovu www.lpp.si
(zavihek javno zbiranje ponudb).
6. Pogoji sodelovanja:
a) V postopku javnega zbiranja ponudb
lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali
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pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene z dokumentacijo. Ponudbo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov
(skupna ponudba).
b) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
c) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino, v skladu z dokumentacijo in
na obrazcih dokumentacije:
1. Podatki o ponudniku/podizvajalcu/soizvajalcu.
2. Obrazec ponudba.
3. Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev dokumentacije.
4. Izjava ponudnika, da so v ponudbi navedeni podatki resnični (nezavajajoči).
5. Vzorec pogodbe (parafiran in žigosan).
6. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, s katero
ponudnik za čas trajanja pogodbe jamči, da
bo za potrebe LPP d.o.o. oziroma Mestne
občine Ljubljana na dveh zgibnih avtobusih
in treh enojnih avtobusih brezplačno izdelal, namestil in odstranil oglasna sporočila
za lastno oglaševanje LPP d.o.o. oziroma
Mestne občine Ljubljana do največ šestkrat
letno, kar pomeni, da lahko LPP d.o.o. vsake dva meseca menja oglasna sporočila za
lastno oglaševanje.
7. Potrdilo sodišča o registraciji, ki na
dan, določen za predložitev ponudb, ni starejše od 2 mesecev.
8. Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
9. Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
10. Potrdilo pristojnega davčnega urada, ki izkazuje, da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva prevzema potrdila in ki ne
sme biti starejši od 30 dni na dan določen za
predložitev ponudbe.
11. BON-1 oziroma BON-1/SP, iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6
mesecih ni imel blokiranega računa, in ki ne
sme biti starejši od 30 dni na dan določen
za predložitev ponudbe.
12. Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ima ustrezno tehnično opremo za lastno proizvodnjo
nalepk ali da bo to za njega zagotavljal podizvajalec, za katerega ponudnik prevzema
vsa jamstva in za katerega predloži seznam
referenčnih izkušenj.
13. Seznam referenčnih izkušenj v zadnjih treh letih s priloženimi potrdili najemodajalcev o kakovostni izvedbi s pogodbo
prevzetih obveznosti.
14. Izjava ponudnika oziroma podizvajalca, da bo izdelavo, nameščanje in odstranjevanje nalepk oziroma oglasnih sporočil
opravljal ponudnik sam ali s podizvajalcem,
pri čemer sme izdelavo, nameščanje in
odstranjevanje opravljati le tisti ponudnik
oziroma en podizvajalec, ki ima ustrezno
tehnično opremo in izkazuje reference iz
prejšnje alinee.
15. Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 50.000 EUR z vsebino, ki je določena z vzorcem bančne garancije za resnost
ponudbe, določenim z dokumentacijo.
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16. Izjava banke, da bo v primeru, da bo
ponudnik izbran, temu izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in kritje škode na avtobusih v višini 250.000 EUR z vsebino, ki je določena
z vzorcem bančne garancije, določenim
z dokumentacijo.
17. Pravni akt o skupni izvedbi predmeta
javnega zbiranja ponudb.
č) Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja cena za vse razpoložljive
zunanje oglasne površine, ki so predmet
javnega zbiranja ponudb pod pogojem, da
ponudbena cena za 1 m² zunanje oglasne
površine brez DDV ni nižja od minimalne
cene 5,00 EUR/m² brez DDV, ki je postavljena kot pogoj. Ponujena cena je mesečna
pavšalna najemnina za 1 m2 zunanje oglasne površine.
V primeru, da bosta dva ponudnika podala ponudbo za isto ceno, bo LPP d.o.o.
izvedel s takšnimi (enakovrednimi) ponudniki pogajanja, v katerem bodo ponudniki
lahko zvišali svojo ponudbeno ceno. V tem
primeru bo izbran ponudnik, ki bo dal višjo
ponudbo glede na postavljeno merilo. Ponudnik je pri tem vezan na svoje prejšnje
ponudbe, tako da lahko ponudi le višjo ceno,
če ponudi manj, se upošteva njegova prejšnja ponudba.
7. Najemnina se plačuje mesečno in zapade v plačilo 5. v mesecu za tekoči mesec.
Rok plačila je 10 dni od dneva izstavitve
računa. Pravočasno plačilo najemnine je bistveni element pogodbe.
Najemnik je skladno s predpisi dolžan na
podlagi odločbe, ki jo izda pristojni oddelek
Mestne občine Ljubljana, plačati občinsko
takso za oglaševanje.
8. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če jo bo LPP d.o.o. prejel najkasneje do
srede, dne 5. 11. 2008, do 12. ure.
9. Ponudba veže ponudnika najmanj 90
dni od dneva, ki je določen kot dan odpiranja ponudb.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
10. Obveznost družbe LPP d.o.o., da
sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. LPP d.o.o. lahko kadarkoli ustavi začeti postopek vse do sklenitve
pogodbe o najemu, pri čemer ponudniki niso
upravičeni do nobenega nadomestila ali odškodnine z izjemo povračila stroškov, ki so
jih imeli s prevzemom dokumentacije, če so
jim ti nastali.
LPP d.o.o.
Ob-8637/08
LPP d.o.o. na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, 84/07, 94/07), objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem notranjih oglasnih površin
v avtobusih mestnega potniškega
prometa LPP d.o.o.
1. Najemodajalec: LPP d.o.o., Celovška
cesta 160, 1000 Ljubljana.
2. Predmet najema so notranje oglasne
površine v avtobusih mestnega potniškega prometa LPP d.o.o., ki jih ta namenja
za izvajanje oglasne dejavnosti skladno
s Pravilnikom o merilih za določitev lokacij
in o lokacijah za oglaševanje (Uradni list
RS, št. 72/08) in Splošnimi pogoji za oddajo
oglasnih površin na avtobusih LPP v najem.
Oglasne površine se oddajo po načelu »polno za prazno«.

3. Najemodajalec bo z najemnikom sklenil najemno pogodbo za obdobje dveh let.
4. Obvezno je potrebno ponudbi priložiti originalno bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 5.000,00 EUR, ki jo LPP
d.o.o. zadrži do dokončne izbire ponudnika
ali unovči v primeru ponudnikovih kršitev.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
veljati najmanj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb. Izbrani najugodnejši
ponudnik mora skleniti najemno pogodbo
najkasneje v roku 8 dni po prejemu odločitve
o izbiri. Če ponudnik umakne ali spremeni
ponudbo pred zaključkom postopka izbire
ali če v ponudbi navede lažne ali zavajajoče podatke ali če zavrne sklenitev pogodbe
v skladu z določbami navodil ponudnikom
ali ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom, lahko LPP d.o.o. unovči bančno
garancijo za resnost ponudbe.
5. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu najema in dokumentacijo na sedežu LPP d.o.o.,
Celovška cesta 160, Ljubljana, v tajništvu,
tel. 01/58-22-500. Dokumentacija je dostopna tudi na spletnem naslovu www.lpp.si
(zavihek javno zbiranje ponudb).
6. Pogoji sodelovanja:
a) V postopku javnega zbiranja ponudb
lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali
pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene z dokumentacijo. Ponudbo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov
(skupna ponudba).
b) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
c) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino, v skladu z dokumentacijo in
na obrazcih dokumentacije:
1. Podatki o ponudniku/podizvajalcu/soizvajalcu.
2. Ponudba.
3. Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev dokumentacije.
4. Izjava ponudnika, da so v ponudbi navedeni podatki resnični (nezavajajoči).
5. Vzorec pogodbe (parafiran in žigosan).
6. Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, s katero ponudnik za čas trajanja pogodbe jamči, da bo za
potrebe LPP d.o.o. oziroma Mestne občine
Ljubljana brezplačno zagotavljal multimedijsko oglaševanje in informiranje v intervalih
med 7. in 16. uro v skupnem trajanju 10
minut dnevno na vsakem za multimedijsko
oglaševanje in informiranje opremljenem
vozilu.
7. Potrdilo sodišča o registraciji, ki na
dan določen za predložitev ponudb ni starejše od dveh mesecev.
8. Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
9. Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
10. Potrdilo pristojnega davčnega urada, ki izkazuje, da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva prevzema potrdila in ki ne
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sme biti starejši od 30 dni na dan določen za
predložitev ponudbe.
11. BON-1 oziroma BON-1/SP, iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6
mesecih ni imel blokiranega računa in ki ne
sme biti starejši od 30 dni na dan določen
za predložitev ponudb.
12. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ima
ustrezno tehnično opremo za opremljanje
vozil z oglasnimi sporočili oziroma da imajo ustrezno tehnično opremo tudi njegovi
morebitni podizvajalci/soizvajalci ter s katero ponudnik v celoti odgovarja za delo
podizvajalcev/soizvajalcev in je dolžan kriti
vse stroške in škodo, ki bi jo povzročili podizvajalci/soizvajalci ter izjava ponudnika, da
bo pripravil vso potrebno tehnično in ostalo
dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da
vgrajen sistem multimedijskega oglaševanja
ustreza homologacijskim predpisom in da
bo kril vse stroške vezane na morebitno posamično odobritev vozila zaradi naknadne
vgradnje sistema multimedijskega oglaševanja (s prilogami).
13. Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5.000 EUR z vsebino, ki je določena z vzorcem bančne garancije za resnost
ponudbe, določenim s to dokumentacijo.
14. Izjava banke, da bo v primeru, da bo
ponudnik izbran, temu izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in kritje škode na vozilih v višini
20.000,00 EUR z vsebino, ki je določena
z vzorcem bančne garancije, določenim s to
dokumentacijo.
15. Pravni akt o skupni izvedbi predmeta
javnega zbiranja ponudb.
č) Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja skupna cena za vse razpoložljive oglasne površine, ki so predmet
tega razpisa. Skupna ponudbena cena je
ponujena mesečna pavšalna najemnina za
vse razpoložljive oglasne površine, ki so
predmet tega razpisa. Ponujena mesečna
pavšalna najemnina brez davka na dodano
vrednost ne sme biti nižja od:
– 60,00 EUR brez DDV za enojni avtobus brez medijev za multimedijsko oglaševanje in informiranje,
– 90,00 EUR brez DDV za zgibni avtobus brez medijev za multimedijsko oglaševanje in informiranje,
– 120,00 EUR brez DDV za enojni avtobus z mediji za multimedijsko oglaševanje
in informiranje,
– 150,00 EUR brez DDV za zgibni avtobus z mediji za multimedijsko oglaševanje
in informiranje.
Ponudba, v kateri bo ponujena nižja najemnina za posamezno vrsto avtobusa, kot
je navedeno v prejšnjem odstavku, bo izločena iz nadaljnjega postopka in ne bo
predmet izbire.
V primeru, da bosta dva ponudnika podala ponudbo za isto ceno, bo LPP d.o.o.
izvedel s takšnimi (enakovrednimi) ponudniki pogajanja, v katerem bodo ponudniki
lahko zvišali svojo ponudbeno ceno. V tem
primeru bo izbran ponudnik, ki bo dal višjo
ponudbo glede na postavljeno merilo. Ponudnik je pri tem vezan na svoje prejšnje
ponudbe, tako da lahko ponudi le višjo ceno,
če ponudi manj ali nove ponudbe ne odda,
se upošteva njegova prejšnja ponudba.
7. Račun izstavi najemodajalec do 5.
v mesecu za tekoči mesec. Rok plačila je
deset dni od dneva izstavitve računa. Pravočasno plačilo najemnine je bistveni element
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pogodbe. V primeru zamude s plačilom je
najemodajalec upravičen do zakonitih zamudnih obresti.
Najemnik in najemodajalec sta sporazumna, da morebitna občinska taksa za oglaševanje na notranjih oglasnih površinah
v avtobusih mestnega potniškega prometa
na bremeni najemodajalca.
8. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če jo bo LPP d.o.o. prejel najkasneje do
srede, dne 5. 11. 2008, do 12. ure.
9. Ponudba veže ponudnika najmanj 90
dni od dneva, ki je določen kot dan odpiranja ponudb.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
10. Obveznost družbe LPP d.o.o., da
sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. LPP d.o.o. lahko kadarkoli ustavi začeti postopek vse do sklenitve
najemne pogodbe, pri čemer ponudniki niso
upravičeni do nobenega nadomestila ali odškodnine z izjemo povračila stroškov, ki so
jih imeli s prevzemom dokumentacije, če so
jim ti nastali.
LPP d.o.o.
Ob-8722/08
D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, objavlja
na podlagi Uredbe o načinih javne prodaje
delnic in poslovnih deležev v lasti Slovenske
razvojne družbe (Ur. l. RS, št. 56/98)
javno zbiranje ponudb
za nakup delnic in poslovnega deleža
1. Predmet prodaje je navedeno število delnic pri posamezni delniški družbi, in
sicer:
Zap.
št.

Matična
številka

1
2
3
4

5033837
5048664
5284619
5033942

Delniška družba
Tekstilna tovarna Okroglica, d.d.
Fructal, d.d., Ajdovščina
LTH Škofja Loka, d.d., Škofja Loka
Mlinostroj, d.d., Domžale

Število delnic
v lasti DSU
za prodajo
7.248
343
55
5.934

Delež
v osnovnem
kapitalu za
prodajo
4,4174%
0,0137%
0,0449%
7,1214%

Ponudba se lahko nanaša le na odkup
celotnega ponujenega paketa delnic posamezne delniške družbe.
2. Predmet prodaje je navedeni poslovni
delež:

Zap.
št.

Matična
številka

5

5111498

Družba z omejeno odgovornostjo

IPI, d.o.o., Rogaška Slatina

Nominalna
vrednost
poslovnega
deleža za
prodajo
v EUR
125,19

Skladno z določbami družbene pogodbe
IPI, d.o.o. imajo obstoječi imetniki poslovnih deležev in družba prednostno pravico
nakupa deleža.
3. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente, ki se bodo upoštevali kot kriteriji
za izbor najugodnejšega ponudnika:
a) ponujeno ceno,
b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila
kupnine,
c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,

Delež
v osnovnem
kapitalu za
prodajo
0,0391%
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d) dokazilo o vplačani varščini (kolikor
je zahtevana).
Ponudbe morajo biti brezpogojne.
4. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne
osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki
ni starejši od 30 dni.
5. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino na transakcijski račun družbe
D.S.U., d.o.o., št. 02923-0253101949, odprt pri NLB d.d., in sicer:
– za ponudbo pod zap. št. 1 v višini
16.000,00 EUR, s pripisom: »Varščina za
ponudbo nakupa delnic družbe TT Okroglica«;
– za ponudbo pod zap. št. 2 v višini
500,00 EUR, s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa delnic družbe Fructal«;
– za ponudbo po zap. št. 4 v višini
13.000,00 EUR, s pripisom: »Varščina
za ponudbo nakupa delnic družbe Mlinostroj«.
Za 55 delnic LTH Škofja Loka, d.d. ter
0,0391 odstotni poslovni delež družbe IPI,
d.o.o. varščine ni potrebno vplačati.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih
dneh po končanem izboru. V primeru, da
izbrani ponudnik ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z njegovo ponudbo,
D.S.U., d.o.o. zadrži vplačano varščino.
6. Kolikor bo ponudbo za nakup delnic
po tem razpisu podala družba – izdajateljica delnic sama oziroma od nje odvisna družba ali družba, v kateri ima družba
večinski delež, mora ponudba izpolnjevati
vse zakonske predpostavke za veljavnost
pravnega posla pridobitve lastnih delnic
v skladu z določbami ZGD-1.
7. Kolikor bo ponudbo za nakup poslovnega deleža po tem razpisu podala družba sama, mora ponudba vsebovati zavezo
družbe, da bo najkasneje do plačila kupnine z bilanco stanja oblikovala rezerve za
lastne poslovne deleže v višini, ki ustreza višini celotne kupnine, družba pa mora
k ponudbi priložiti tudi izjavo, da ima na dan
oddaje ponudbe zadosti razpoložljivih virov
sredstev za oblikovanje rezerv za nakup
lastnih poslovnih deležev.
8. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U., d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 160, v zaprti pisemski
ovojnici s pripisom: »Ponudba za nakup
delnic oziroma poslovnega deleža družbe
(navesti naziv družbe) – Ne odpiraj«, najpozneje do 28. 10. 2008 do 12. ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila
ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi ponudbe, ki bodo v skladu s 3. točko tega razpisa
nepopolne.
9. Na podlagi tega razpisa D.S.U., d.o.o.
ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji delnic oziroma poslovnega deleža z najboljšim
ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Pogoji za sodelovanje na razpisu so
objavljeni na internetnem naslovu www.
dsu.si. Podrobnejše informacije v zvezi
s prodajo lahko zainteresirani dobijo na
naslovu D.S.U., d.o.o., vsak delavnik med
9. in 11. uro, pri Špeli Medved ali mag. Polonci Sekirnik, tel. 01/58-94-871.
D.S.U., družba za svetovanje
in upravljanje, d.o.o.
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Ob-8693/08
Po sklepu rektorice Univerze v Ljubljani
prof. dr. Andreje Kocijančič z dne 10. 10.
2008 Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12,
Ljubljana objavlja
javni poziv
za predlaganje kandidatov za člana
Upravnega odbora Univerze v Ljubljani
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljub
ljani (OdPUL-1B), Uradni list RS, št. 79/04
z dne 19. 7. 2004, v drugem odstavku 2.
člena določa, da predstavnika delodajalcev
v Upravnem odboru Univerze v Ljubljani univerza določi prek javnega poziva v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih
predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije,
Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije (ZDODS),
Združenje managerjev Slovenije in Vlada
Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
v 2. členu med drugim določa, da je Upravni
odbor univerze organ upravljanja in ima devet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike univerze, od tega tri
iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko
dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni
delavci in visokošolski sodelavci) in enega
predstavnika drugih delavcev,
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.
2. Univerza v Ljubljani poziva Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico
Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije,
Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti
Slovenije, Združenje managerjev Slovenije
in Vlado Republike Slovenije, da posredujejo predloge kandidatov, ki se jih bo volilo
v Upravni odbor Univerze v Ljubljani.
Na podlagi posredovanih predlogov bodo
elektorji za volitve upravnega odbora, ki jih
določijo članice Univerze v Ljubljani, na volitvah Upravnega odbora Univerze v Ljubljani,
ki bodo 24. 11. 2008, izvolili enega člana
Upravnega odbora.
Rektorica Univerze v Ljubljani bo k izvoljenemu kandidatu pridobila soglasje Vlade
Republike Slovenije.
3. Upravičeni predlagatelji so:
a) Gospodarska zbornica Slovenije,
b) Obrtna zbornica Slovenije,
c) Združenje delodajalcev Slovenije,
d) Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije,
e) Združenje managerjev Slovenije,
f) Vlada Republike Slovenije.
Iz predloga mora biti razvidno, ali je kandidat predlagan kot predstavnik organizacij,
navedenih v prvem odstavku te točke.
4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije predlagatelja. Za
posameznega kandidata mora predlagatelj
predložiti naslednje podatke:
– ime in priimek,
– dan, mesec in leto rojstva,
– stopnjo izobrazbe,
– naziv organizacije, v kateri je zaposlen,
– stalno prebivališče,
– izjavo kandidata, da pristaja na kandidaturo in
– kratko utemeljitev predloga.
5. Predloge s podatki iz prejšnjih točk
tega poziva posredujte do 10. 11. 2008 na

naslov: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg
12, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za člana
Upravnega odbora UL«.
Univerza v Ljubljani
Ob-8587/08
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07) in Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
84/07), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje so nezazidana, komunalno opremljena stavbna zemljišča, namenjena poslovni in stanovanjski gradnji:
I. Gradbene parcele, komunalno opremljene, namenjene stanovanjski gradnji
v Grčarevcu:
– parc. št. 151/21 travnik v izmeri
741 m2,
– parc. št. 151/22 travnik v izmeri
632 m2,
– parc. št. 151/23 pašnik v izmeri 576 m2
in travnik v izmeri 283 m2,
– parc. št. 151/24 travnik v izmeri 270 m2
in pašnik v izmeri 520 m2,
– parc. št. 151/25 travnik v izmeri 378 m2
in pašnik v izmeri 601 m2,
– parc. št. 151/26 travnik v izmeri
819 m2,
– parc. št. 151/27 travnik v izmeri
772 m2,
– parc. št. 151/28 travnik v izmeri
798 m2,
– parc. št. 151/29 travnik v izmeri
777 m2,
– parc. št. 151/30 travnik v izmeri
808 m2,
– parc. št. 151/31 travnik v izmeri 968 m2,
vse k.o. Grčarevec.
Gradbene parcele se prodaja neporavnane.
Izklicna cena za komunalno opremljeno
zemljišče je 80,00 EUR za m2 oziroma 96,00
EUR za m2 z vključenim 20% DDV.
V ceno je vključena naslednja komunalna oprema na robu parcele: kanalizacija,
voda, javna razsvetljava, elektrika in asfaltna cesta. Komunalna oprema bo zagotovljena v roku deset mesecev po podpisu
pogodbe pri notarju.
II. Gradbena parcela, komunalno opremljena, namenjena poslovni gradnji v IOC
Zapolje, parc. št. 397/1 travnik v izmeri
4702 m2, k.o. Blekova vas.
Parcela se prodaja neporavnana.
Izklicna cena za komunalno opremljeno
zemljišče je 70,00 EUR za m2 oziroma 84,00
EUR z vključenim 20% DDV.
V ceno je vključena naslednja komunalna oprema na robu parcele: kanalizacija,
voda, javna razsvetljava, elektrika (3 x 35 A)
in asfaltna cesta.
2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno,
kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v osmih dneh po končani izbiri;
c) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu
pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv;
d) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma firmo kupca, točen naslov
in opis njegove dejavnosti;
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– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– način in rok plačila ter način zavarovanja plačila;
– dokazilo o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu: na razpisu lahko
sodelujejo domače pravne in fizične osebe,
ki plačajo varščino v višini 10% od izklicne
cene na podračun št. 01264 – 0100001228,
odprt pri Upravi za javna plačila Republike
Slovenije.
Najboljšemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena
v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
osebno oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do 5. 11. 2008 do 10. ure
na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – ne odpiraj!«.
Javno odpiranje ponudb bo 5. 11. 2008
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec.
Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo
z najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom
sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz
tega razpisa.
Prodajno pogodbo mora ponudnik skleniti najpozneje v osmih dneh po pozivu
k podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Logatec.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznosti kupca. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva prodajane nepremičnine, razen stroškov vpisa v zemljiško
knjigo, nosi prodajalka.
Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec ali na tel. 01/759-06-18.
Občina Logatec
Št. 642/08
Ob-8614/08
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07), 43.–47. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07)
in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Tržič za leti 2008 in 2009
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič.
2. Opis predmeta prodaje:
a) zasedeno dvosobno stanovanje v izmeri 73,02 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu
Koroška cesta 7, Tržič, ki stoji na parc. št.
308, stavbišče v izmeri 773,00 m2, vpisani
v vl. št. 453, k.o. Tržič.
Izhodiščna cena je 50.676,39 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico
pod enakimi pogoji.
b) zasedeno enosobno stanovanje v izmeri 24,51 m2, ki se nahaja v kletni etaži
večstanovanjske stavbe na naslovu Retnje
36, Križe, ki stoji na parc. št. 460, stavbišče

v izmeri 132,00 m2, vpisani v vl. št. 501,
k.o. Križe.
Izhodiščna cena je 24.448,20 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico
pod enakimi pogoji.
c) zasedeno trisobno stanovanje v izmeri
85,08 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju
večstanovanjske stavbe na naslovu Trg svobode 10, Tržič, ki stoji na parc. št. 192/1,
stavbišče v izmeri 286,00 m2, vpisani v vl.
št. 197, k.o. Tržič.
Izhodiščna cena je 62.505,50 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico
pod enakimi pogoji.
d) zasedeno dvosobno stanovanje v izmeri 67,41 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu
Trg svobode 9, Tržič, ki stoji na parc. št. 254,
vpisani v vl. št. 223, k.o. Tržič.
Izhodiščna cena je 63.542,30 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico
pod enakimi pogoji.
e) zasedeno trisobno stanovanje v izmeri
92,76 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju
večstanovanjske stavbe na naslovu Trg svobode 7, Tržič, ki stoji na parc. št. 241, stavbišče, vpisani v vl. št. 645, k.o. Tržič.
Izhodiščna cena je 62.996,36 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico
pod enakimi pogoji.
Vse cene so navedene brez davščin.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim
ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad
izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo
ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka
izhodiščni ceni. Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov, lahko
Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Tržič:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
7. Način in rok plačila kupnine: uspešni
ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi.
8. Plačilo kupnine v roku iz 7. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico
obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja
ponudb.
9. Nakup na podlagi tega javnega zbiranja ponudb se prične po poteku najmanj
15 dni od dneva njegove objave v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si, tako da javno
zbiranje ponudb velja do 6. 11. 2008 do 12.
ure. Pisne ponudbe morajo prispeti do 6. 11.
2008 do 12. ure, po pošti oziroma morajo biti
do tega roka vročene osebno na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine, Trg svobode 18,
4290 Tržič, v zapečateni kuverti, na kateri je
potrebno navesti:
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– za nepremičnino pod točko 2.a) »Ponudba za nakup stanovanja – Koroška cesta
7 – Ne odpiraj«,
– za nepremičnino pod točko 2.b) »Ponudba za nakup stanovanja – Retnje 36
– Ne odpiraj«,
– za nepremičnino pod točko 2.c) »Ponudba za nakup stanovanja – Trg svobode
10 – Ne odpiraj«,
– za nepremičnino pod točko 2.d) »Ponudba za nakup stanovanja – Trg svobode
9 – Ne odpiraj«,
– za nepremičnino pod točko 2.e) »Ponudba za nakup stanovanja – Trg svobode
7 – Ne odpiraj«.
10. Ponudniki so dolžni do 6. 11. 2008
do 12. ure plačati varščino v višini 10% od
ponujene cene. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je
odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo:
za nepremičnino pod točko 2.a): »Varščina za nakup stanovanja – Koroška cesta 7«,
za nepremičnino pod točko 2.b): »Varščina nakup stanovanja – Retnje 36«,
za nepremičnino pod točko 2.c): »Varščina za nakup stanovanja – Trg svobode
10«,
za nepremičnino pod točko 2.d): »Varščina nakup stanovanja – Trg svobode 9«,
za nepremičnino pod točko 2.e): »Varščina za nakup stanovanja – Trg svobode 7«.
11. Odpiranje pravočasnih in pravilno
označenih pisnih ponudb bo v veliki sejni
sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, dne 6. 11. 2008 ob: 12.
uri za nepremičnino pod točko 2.a, ob 12.30
za nepremičnino pod točko 2.b, ob 13. uri
za nepremičnino pod točko 2.c, ob 13.30 za
nepremičnino pod točko 2.d, ob 14. uri za
nepremičnino pod točko 2.e.
12. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva
sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je
izključena.
13. Plačana varščina, brez obresti, bo po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo
uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva
odpiranja pisnih ponudb.
14. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje pri javni uslužbenki Simoni Seliškar, tel. 04/59-71-527.
15. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem župana
Občine Tržič postopek brez odškodninske
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne
pogodbe, pri čemer vrne vplačano varščino
brez obresti.
16. Na javnem zbiranju ponudb lahko
sodelujejo državljani Republike Slovenije in
državljani držav članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah
članicah EU.
17. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti
naslednje dokumente:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista
(za fizične osebe, samostojne podjetnike ter
pooblaščence oziroma zastopnike),
– številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
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– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le za
pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30
dni od dneva vložitve ponudbe,
– notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje v postopku
javnega zbiranja ponudb, v primeru, da ga
zastopa pooblaščenec,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno in podpisano izjavo, da ponudnik
sprejema vse pogoje tega javnega zbiranja
ponudb.
Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo
po sklepu Komisije, izločeni iz postopka.
18. Ponudbo, ki je prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali
pravočasne, vendar nepopolne ponudbe,
Komisija za vodenje in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič izloči in o tem obvesti ponudnika.
Ne glede na navedeno pa komisija pozove
ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo,
k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje
vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni od dneva prejema poziva
na dopolnitev.
19. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi
kupec.
20. Izročitev stanovanja v posest kupcu
se opravi po celotnem plačilu kupnine in
stroškov.
21. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo v 15
dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če
izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so
na strani ponudnika, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne
za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše
pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina
Tržič zadrži njegovo varščino. Občina Tržič
ima pravico zadržati varščino tudi v primerih,
ki so določeni v prodajni pogodbi.
22. Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo je dolžan poskrbeti kupec na svoje stroške, zaradi česar mu je Občina Tržič
dolžna izročiti vse potrebne listine.
23. Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po
prejemu celotne kupnine.
24. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«.
23. To javno zbiranje ponudb se objavi
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.
Občina Tržič
Ob-8620/08
Občina Zagorje ob Savi na podlagi 19.
in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Sklepa o letnem načrtu razpolaganj z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob
Savi za leto 2008 (prečiščeno besedilo), št.
410-137/2007 z dne 8. 5. 2008 in sklepa
o 1. spremembi in dopolnitvi sklepa o letnem
načrtu razpolaganj z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2008,
št. 410-137/2007 z dne 8. 5. 2008 kot sestavnega dela proračuna Občine Zagorje
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ob Savi za leto 2008 (Uradni list RS, št.
126/07), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnega prostora
v pritličju objekta »Vašhava«
v Zagorju ob Savi
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1411 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje je solastniški delež
do 3168/10000 glede na celoto parc. št.
242, vpisana v vl. št. 1409, k.o. Zagorje
– mesto, ki v naravi predstavlja poslovni
prostor v pritličju objekta »Vašhava« v izmeri 632 m2.
III. Pogoji:
III. 1.) Izhodiščna cena za nepremičnino
znaša 198.500,00 €.
Izhodiščna cena je minimalna cena, ki jo
lahko ponudnik nudi. Ponudnik lahko v oddani ponudbi svojo ponudbeno ceno viša
v minimalnih razponih po 1.000 €. Ponudbena cena navzgor ni omejena.
V izhodiščno ceno niso vključeni davki in
drugi stroški za zemljiškoknjižno izvedbo.
III. 2.) Vsak sodelujoči na javnem razpisu
potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in
dejansko stanje nepremičnine, ki jo kupuje.
Ogled nepremičnine je v času razpisa možen po predhodni najavi.
Kupec nosi ves riziko in tudi stroške vseh
postopkov, potrebnih za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo in prodajalec iz tega
naslova ne daje nobenega jamstva.
Vse stroške kupoprodajne pogodbe
(davke, overitev prodajalčevega podpisa,
takse za vpis v zemljiško knjigo ipd.) nosi
prodajalec.
III. 3.) Na razpisu lahko kandidirajo pravne osebe, samostojni podjetniki ali fizične
osebe.
III. 4.) Rok za sklenitev pogodbe o prodaji nepremičnine je 15 dni po opravljeni
izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani
ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži
prodajalec.
Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni po sklenitvi
kupoprodajne pogodbe in izstavitve računa.
Neupoštevanje pogodbenega roka plačila
je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano
varščino. Prodajalec bo overil pogodbo takoj
po prejemu plačila celotne kupnine.
III. 5.) Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi stvarnih ali pravnih
napak se ne upošteva in je v celoti rizik
kupca.
Občina Zagorje ob Savi kot prodajalec
ne prevzema nikakršne odgovornosti do
kupca glede stvarnega in pravnega stanja
nepremičnine.
III. 6.) Obravnavane bodo le pravočasne
in pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo
ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne
prodajne cene ob upoštevanju pravila višanja v minimalnih razponih po 1.000,00 €.
Morebitne ponudbe s pomanjkljivo dokumentacijo se obravnavajo v skladu s 45.
členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07).
Ponudba naj bi bila izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ponudnik pa
lahko obrazce tudi sam izdela, vendar morajo vsebinsko in pomensko povsem ustre-

zati obrazcem iz razpisne dokumentacije.
V nasprotnem primeru se bo ponudba štela
za nepravilno in bo izločena iz postopka
izbire.
III. 7.) Varščino za resnost ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene v višini 19.850,00 € je potrebno vplačati na račun
proračuna občine št. 01342-0100018358,
z navedbo »varščina za nakup nepremičnine – poslovnega prostora v pritličju objekta
»Vašhava« v Zagorju ob Savi« in fotokopijo
dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne
bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 3 dni po končani izbiri.
Varščina mora biti vplačana najkasneje
v ponedeljek, dne 3. 11. 2008.
III. 8.) Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami morajo prispeti oziroma biti predložene prodajalcu v zaprti ovojnici najkasneje
do dne 4. 11. 2008 do 10. ure, ne glede na
vrsto prenosa na naslov: Občina Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi, z oznako: »ne odpiraj – javno zbiranje
ponudb – prodaja nepremičnine – poslovnega prostora v pritličju objekta »Vašhava«
v Zagorju ob Savi«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo
prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se
neodprte vrnejo pošiljatelju.
III. 9.) Da se bo ponudba štela kot popolna, mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– dokazila o registraciji pravne osebe
oziroma samostojnega podjetnika, če je
ponudnik pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, fizična oseba kot ponudnik pa
predloži fotokopijo osebnega dokumenta,
– dokazilo o pravočasnem vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne cene, datum vplačila varščine mora
biti najkasneje 3. 11. 2008,
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
Ponudba naj bi bila izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ponudnik pa
lahko obrazce tudi sam izdela, vendar morajo vsebinsko in pomensko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim
ponudnikom brezplačno na voljo na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi http://www.
zagorje.si, lahko pa se pridobi tudi v pisni
obliki vsak delovni dan med 8. in 12. uro na
Oddelku za splošne zadeve Občinske uprave Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
IV. Odpiranje ponudb je javno in se bo
vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi
dne 4. 11. 2008 ob 12. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
V. Postopek bo vodila komisija, ki jo imenuje župan. Postopek javne ponudbe se bo
vodil na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07).
Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo upoštevano merilo najvišje ponujene
kupnine.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene
v oddani ponudbi je 1.000 €. Najugodnejši

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ponudnik je tisti, ki ob izpolnjevanju vseh
zahtev razpisa, ponudi najvišjo ceno.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, lahko komisija izbere
enega od postopkov iz 45. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07).
Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe
bo izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva
odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri
obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve.
VI. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji
nepremičnine najugodnejšemu ponudniku
oziroma lahko že začeti postopek prodaje
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru,
če ponudbo odda le en ponudnik.
11. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom,
lahko interesenti dobijo v Občinski upravi
Občine Zagorje ob Savi, vsak delovni dan
na tel. 03/565-57-27 ali 565-57-14.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 40200-4/2008
Ob-8645/08
Mestna občina Maribor, Komisija za izvedbo pripravljalnih dejanj in vodenje postopkov prodaje kapitalskih naložb Mestne
občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor (v nadaljevanju: prodajalec), na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 s spr. in dop.),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99 s sprem. in dop.), Uredbe o prodaji
in drugih oblikah razpolaganja s finančnim
premoženjem države oziroma občin (Uradni
list RS, št. 123/03 s sprem. in dop.), Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za
leto 2008 (MUV št. 4/08) in Posamičnega
programa prodaje občinskega finančnega
premoženja – naložbe v družbo Staninvest
d.o.o. Maribor, sprejetega na 18. seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne
2. 6. 2008, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup finančnega premoženja
1. Prodajalec Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Predmet prodaje je 90,75% delež
družbe Staninvest d.o.o. Maribor, Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor, v nominalni
višini 839.952,96 EUR.
3. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo samostojni podjetniki, posamezniki
in pravne osebe.
4. Za pripravo ponudbe lahko ponudnik
pridobi dodatne podatke o družbi – informacijski memorandum – na sedežu prodajalca,
Ulica heroja Staneta 1, v sobi 123, vsak
delavnik od 8. do 12. ure.
Priloga informacijskega memoranduma
je predlog pogodbe, ki jo ponudnik izpolni
samo z vpisom identifikacijskih podatkov,
ponujeno ceno in podpisom. V primeru, da
bo ponudnik pogodbo dopolnjeval ali spreminjal, je ponudba neveljavna.
5. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katere rok veljavnosti ne sme
biti krajši od 60 dni od dneva poteka roka za
vložitev ponudb. Pogoj za prenos deleža je
celotno plačana kupnina.
6. Ponudba mora vsebovati ponudbeno
ceno ter rok plačila kupnine. Rok plačila kupnine je 8 dni od dneva sklenitve pogodbe.

7. Ponudbi je potrebno priložiti:
– za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje
dejansko stanje,
– za fizične osebe dokazilo o državljanstvu,
– za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje,
– dokazilo o vplačani varščini.
Kolikor je ponudnik tuja pravna oziroma
fizična oseba, mora vse zahtevane listine
predložiti v slovenskem jeziku, katerih prevod listin mora biti opravljen po sodno zapriseženem prevajalcu.
8. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni vplačati varščino v višini 500.000,00
EUR, na transakcijski račun Mestne občine
Maribor, št. 01270-0100008403, s pripisom
»Varščina za nakup deleža družbe Staninvest d.o.o. Maribor.«.
Izbranemu ponudniku se varščina brezobrestno všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se brez obresti vrne v roku 10 dni od
poteka roka za oddajo ponudb.
9. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja
ponujena cena. Prodajalec določi kot izhodiščno ceno za 90,75% delež v višini 6,3
mio EUR. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi enako ceno, bo naročnik izvedel
pogajanja s temi ponudniki.
10. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji deleža družbe Staninvest d.o.o.
Maribor s ponudnikom, oziroma lahko začeti
postopek, na predlog komisije ali drugega
pristojnega organa do sklenitve pravnega
posla, ustavi.
11. Skladno s 481. členom ZGD-1 imajo
družbeniki pod enakimi pogoji pri nakupu
poslovnega deleža prednost pred drugimi
osebami.
Prodajalec bo o nameravani prodaji svojega poslovnega deleža pisno obvestil vse
družbenike ter jih pozval, da sporočijo svojo pripravljenost za nakup najkasneje v 30
dneh od prejema obvestila.
12. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
zainteresirani ponudniki dostavijo na naslov:
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, v zaprti kuverti s pripisom
»Ponudba za nakup deleža družbe Staninvest d.o.o. Maribor d.d. – Ne odpiraj«, najpozneje do 3. 11. 2008 do 10. ure. Na nahrbtni strani kuverte mora biti označen polni
naslov pošiljatelja.
13. Odpiranje ponudb bo javno, dne
3. 11. 2008 ob 14. uri, na naslovu: Mestna
občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor, v dvorani generala Maistra.
14. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju.
15. O izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma o odločitvi komisije bodo ponudniki
obveščeni po končanem izboru s sklepom
o izbiri, najkasneje v roku 10 dni od prejema
obvestila s strani predkupnih upravičencev.
16. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji deleža družbe Staninvest d.o.o.
Maribor, najkasneje v roku 3 dni od prejema
sklepa o izbiri. V primeru, da izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu pogodbe,
prodajalec vplačano varščino zadrži.
17. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu – direk-
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torici mestne uprave Mestne občine Maribor,
pri Milici Simonič Steiner, tel. 02/22-01-239;
e-pošta: milica.simonicsteiner@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Št. 40200-6/2008
Ob-8646/08
Mestna občina Maribor, Komisija za izvedbo pripravljalnih dejanj in vodenje postopkov prodaje kapitalskih naložb Mestne
občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor (v nadaljevanju: prodajalec), na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 s spr. in dop.),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99 s sprem. in dop.), Uredbe o prodaji
in drugih oblikah razpolaganja s finančnim
premoženjem države oziroma občin (Uradni
list RS, št. 123/03 s sprem. in dop.), Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za
leto 2008 (MUV št. 4/08) in Posamičnega
programa prodaje občinskega finančnega
premoženja – naložbe v družbo ZIM d.o.o.
Maribor, sprejetega na 7. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne
20. 6. 2008, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup finančnega premoženja
1. Prodajalec Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Predmet prodaje je 77,45% delež
družbe ZIM d.o.o., Slovenska ulica 40,
2000 Maribor, v nominalni višini 226.610,96
EUR.
3. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo samostojni podjetniki, posamezniki
in pravne osebe.
4. Za pripravo ponudbe lahko ponudnik
pridobi dodatne podatke o družbi – informacijski memorandum – na sedežu prodajalca,
Ulica heroja Staneta 1, v sobi 313/III, vsak
delavnik od 8. do 12. ure.
Priloga informacijskega memoranduma
je predlog pogodbe, ki jo ponudnik izpolni
samo z vpisom identifikacijskih podatkov,
ponujeno ceno in podpisom. V primeru, da
bo ponudnik pogodbo dopolnjeval ali spreminjal, je ponudba neveljavna.
5. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katere rok veljavnosti ne sme
biti krajši od 60 dni od dneva poteka roka za
vložitev ponudb. Pogoj za prenos deleža je
celotno plačana kupnina.
6. Ponudba mora vsebovati ponudbeno
ceno ter rok plačila kupnine. Rok plačila kupnine je 8 dni od dneva sklenitve pogodbe.
7. Ponudbi je potrebno priložiti:
– za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje
dejansko stanje,
– za fizične osebe dokazilo o državljanstvu,
– za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje,
– dokazilo o vplačani varščini.
Kolikor je ponudnik tuja pravna oziroma
fizična oseba, mora vse zahtevane listine
predložiti v slovenskem jeziku, katerih prevod listin mora biti opravljen po sodno zapriseženem prevajalcu.
8. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni vplačati varščino v višini 300.000,00
EUR, na transakcijski račun Mestne občine Maribor, št. 01270-0100008403, s pripisom »Varščina za nakup deleža družbe
ZIM d.o.o.«.
Izbranemu ponudniku se varščina brezobrestno všteje v kupnino, ostalim ponudni-
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kom pa se brez obresti vrne v roku 10 dni od
poteka roka za oddajo ponudb.
9. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja
ponujena cena. V primeru, da dva ali več
ponudnikov ponudi enako ceno, bo naročnik
izvedel pogajanja s temi ponudniki.
10. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji deleža družbe ZIM d.o.o. s ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek, na
predlog komisije ali drugega pristojnega organa do sklenitve pravnega posla, ustavi.
11. Skladno s 481. členom ZGD-1 imajo
družbeniki pod enakimi pogoji pri nakupu
poslovnega deleža prednost pred drugimi
osebami.
Prodajalec bo o nameravani prodaji svojega poslovnega deleža pisno obvestil vse
družbenike ter jih pozval, da sporočijo svojo pripravljenost za nakup najkasneje v 30
dneh od prejema obvestila.
12. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
zainteresirani ponudniki dostavijo na naslov:
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, v zaprti kuverti s pripisom
»Ponudba za nakup deleža družbe ZIM
d.o.o. – Ne odpiraj«, najpozneje do 3. 11.
2008 do 10. ure. Na nahrbtni strani kuverte
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
13. Odpiranje ponudb bo javno, dne
3. 11. 2008 ob 12. uri, na naslovu: Mestna
občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor, v dvorani generala Maistra.
14. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju.
15. O izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma o odločitvi komisije bodo ponudniki
obveščeni po končanem izboru s sklepom
o izbiri, najkasneje v roku 10 dni od prejema obvestila s strani predkupnih upravičencev.
16. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji deleža družbe ZIM d.o.o.,
najkasneje v roku 3 dni od prejema sklepa o izbiri. V primeru, da izbrani ponudnik
v roku ne pristopi k podpisu pogodbe, prodajalec vplačano varščino zadrži.
17. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu – direktorici urada za finance in proračun Mestne občine Maribor, pri Mariji
Kaučič, tel. 02/22-01-260; e-pošta: marija.kaucic@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Št. 40200-5/2008
Ob-8647/08
Mestna občina Maribor, Komisija za izvedbo pripravljalnih dejanj in vodenje postopkov prodaje kapitalskih naložb Mestne
občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor (v nadaljevanju: prodajalec), na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 s spr. in dop.),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99 s sprem. in dop.), Uredbe o prodaji
in drugih oblikah razpolaganja s finančnim
premoženjem države oziroma občin (Uradni
list RS, št. 123/03 s sprem. in dop.), Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za
leto 2008 (MUV št. 4/08) in Posamičnega
programa prodaje občinskega finančnega
premoženja – naložbe v družbo ZUM d.o.o.
Maribor, sprejetega na 7. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne
20. 6. 2008, objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno zbiranje ponudb
za nakup finančnega premoženja
1. Prodajalec Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Predmet prodaje je 50,0063% delež
družbe ZUM d.o.o., Grajska ulica 7, 2000
Maribor, v nominalni višini 130.721,09
EUR.
3. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo samostojni podjetniki, posamezniki
in pravne osebe.
4. Za pripravo ponudbe lahko ponudnik
pridobi dodatne podatke o družbi – informacijski memorandum – na sedežu prodajalca,
Ulica heroja Staneta 1, v sobi 313/III, vsak
delavnik od 8. do 12. ure.
Priloga informacijskega memoranduma
je predlog pogodbe, ki jo ponudnik izpolni
samo z vpisom identifikacijskih podatkov,
ponujeno ceno in podpisom. V primeru, da
bo ponudnik pogodbo dopolnjeval ali spreminjal, je ponudba neveljavna.
5. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katere rok veljavnosti ne sme
biti krajši od 60 dni od dneva poteka roka za
vložitev ponudb. Pogoj za prenos deleža je
celotno plačana kupnina.
6. Ponudba mora vsebovati ponudbeno
ceno ter rok plačila kupnine. Rok plačila kupnine je 8 dni od dneva sklenitve pogodbe.
7. Ponudbi je potrebno priložiti:
– za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje
dejansko stanje,
– za fizične osebe dokazilo o državljanstvu,
– za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje,
– dokazilo o vplačani varščini.
Kolikor je ponudnik tuja pravna oziroma
fizična oseba, mora vse zahtevane listine
predložiti v slovenskem jeziku, katerih prevod listin mora biti opravljen po sodno zapriseženem prevajalcu.
8. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni vplačati varščino v višini 200.000,00
EUR, na transakcijski račun Mestne občine
Maribor, št. 01270-0100008403, s pripisom
»Varščina za nakup deleža družbe ZUM
d.o.o.«.
Izbranemu ponudniku se varščina brezobrestno všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se brez obresti vrne v roku 10 dni od
poteka roka za oddajo ponudb.
9. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja
ponujena cena. V primeru, da dva ali več
ponudnikov ponudi enako ceno, bo naročnik
izvedel pogajanja s temi ponudniki.
10. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji deleža družbe ZUM d.o.o. s ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek, na
predlog komisije ali drugega pristojnega organa do sklenitve pravnega posla, ustavi.
11. Skladno s 481. členom ZGD-1 imajo
družbeniki pod enakimi pogoji pri nakupu
poslovnega deleža prednost pred drugimi
osebami.
Prodajalec bo o nameravani prodaji svojega poslovnega deleža pisno obvestil vse
družbenike ter jih pozval, da sporočijo svojo pripravljenost za nakup najkasneje v 30
dneh od prejema obvestila.
12. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
zainteresirani ponudniki dostavijo na naslov:
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, v zaprti kuverti s pripisom

»Ponudba za nakup deleža družbe ZUM
d.o.o. – Ne odpiraj«, najpozneje do 3. 11.
2008 do 10. ure. Na nahrbtni strani kuverte
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
13. Odpiranje ponudb bo javno, dne
3. 11. 2008 ob 13. uri, na naslovu: Mestna
občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor, v dvorani generala Maistra.
14. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju.
15. O izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma o odločitvi komisije bodo ponudniki
obveščeni po končanem izboru s sklepom
o izbiri, najkasneje v roku 10 dni od prejema obvestila s strani predkupnih upravičencev.
16. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji deleža družbe ZUM d.o.o.,
najkasneje v roku 3 dni od prejema sklepa o izbiri. V primeru, da izbrani ponudnik
v roku ne pristopi k podpisu pogodbe, prodajalec vplačano varščino zadrži.
17. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu – direktorici urada za finance in proračun Mestne občine Maribor, pri Mariji
Kaučič, tel. 02/22-01-260; e-pošta: marija.kaucic@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Ob-8648/08
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva
o usklajevanju zakonov in drugih predpisov
o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC,
2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC,
ki zahteva, da se dokumenti in informacije, ki
morajo biti objavljene v državi članici, v kateri ima investicijski sklad svoj sedež, v skladu
z enakimi postopki, kot so predvideni v državi, kjer ima sedež, objavijo tudi v drugi državi
članici kot ima svoj sedež, objavlja Pioneer
Investments Austria GmbH, Družba v bančni
skupini UniCredit, obvestilo:
Obveščamo, da je objava vrednosti enot
premoženja kot tudi odkup ter prodaja enot
premoženja investicijskih skladov
– Pioneer Funds Austria – Eastern Europe Stock, vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG),
– Pioneer Funds Austria – Russia Stock,
vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG)
bila dne 9. 10. 2008 začasno ustavljena.
Od dne 10. 10. 2008 dalje se ponovno objavljajo vrednosti enot premoženja kot tudi
izvaja odkup ter prodaja enot premoženja
obeh vzajemnih skladov.
Pioneer Investments Austria GmbH
Št. 110-274/2008-03110
Ob-8745/08
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo),
Ministrstvo za pravosodje objavlja javni poziv okrožnim sodnikom, ki imajo izkušnje
s kazensko pravnega področja in odločajo
v kazenskih postopkih, k vložitvi prijav za
dodelitev enega okrožnega sodnika oziroma sodnice na delo na Ustavno sodišče
Republike Slovenije. Predvideni čas dodelitve je 3 leta.
Dodeljeni sodnik bo imel za čas dodelitve
na delo na Ustavno sodišče Republike Slo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
venije možnost uporabljati službeno najemno stanovanje, če sam ali njegov zakonec
nista lastnika primernega stanovanja v Ljub
ljani ali v kraju oddaljenem manj kot 50 km
od sedeža sodišča.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-8650/08
Na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št.
St 91/2008 z dne 2. 10. 2008 po ZPPSL, se
objavlja zavezujoče
javno zbiranje ponudb
za stečajnega dolžnika Gostilna in
trgovina Corel, Jože Corel s.p. v stečaju
1. za prodajo objekta na naslovu Mahovnik 41, v Kočevju, v izmeri 224,56 m2,
ki leži na parc. št. 27/3, z.k. vl. 152, k.o.
Mahovnik, v izmeri 567,00 m2 in v naravi
predstavlja stanovanjsko poslovno objekt
in dvorišče, vse do ½, po izhodiščni ceni
44.375,00 EUR in
2. za prodajo osebnega avtomobila Opel
Corsa, TIP BC11 1A04A6EBCC5, letnik
2003, po izhodiščni ceni 2.000,00 EUR.
Pogoji:
– rok za zbiranje ponudb je 14 dni od
dneva objave;
– delež na navedenih nepremičninah se
proda kot celota, do ½ nepremičnine;
– ponudnik mora najkasneje do izteka roka za zbiranje zavezujočih ponudb

na transakcijski račun dolžnika, št. 27000
0000087963, odprt pri Factor banki d.d. Ljub
ljana, vplačati varščino v višini 4.437,50 EUR
(10% najnižje prodajne cene nepremičnine)
za nepremičnino k.o. Mahovnik in 200,00
EUR (10% najnižje prodajne cene vozila) za
osebno vozilo Opel Corsa in potrdilo o vplačilu priložiti svoji ponudbi; vplačana varščina
se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino,
drugim ponudnikom pa vrne v roku treh dni
od izbire, brez obresti;
– ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, v kateri navede, da ni ovir za sklenitev
pogodbe po drugem odstavku 337. člena
ZFPPIPPL;
– javno odpiranje ponudb bo dne 3. 11.
2008 ob 13. uri na Okrožnem sodišču v Ljub
ljani, Miklošičeva 7, Ljubljana;
– pri izbiri ima prednost ponudnik, ki ponudi višjo ceno; v primeru da več ponudnikov ponudi enako ceno, ima prednost ponudnik, ki ponudi boljše plačilne pogoje; če več
ponudnikov ponudi enako ceno in enake
plačilne pogoje, se bo izbor najboljšega med
njimi opravil z na naroku izvedeno javno
dražbo, na kateri lahko sodelujejo le ponudniki, katerih ponudbe bodo enake in bodo
ugotovljene kot najboljše; na javni dražbi bo
uspel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo
ceno; najnižji znesek za dvig ponudbe bo
1.000 EUR za nepremičnino in 100 EUR za
osebni avto;
– uspeli ponudnik je dolžan skleniti pogodbo v roku 5 dni od prejema obvestila
o izboru;
– kupec mora kupnino plačati v roku 5
dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, pri

Št.

99 / 17. 10. 2008 /

Stran

3503

čemer je rok plačila bistvena sestavina prodajne pogodbe;
– vsi davki in stroški prepisa lastništva
bremenijo kupca;
– če uspešni ponudnik ne sklene pisne
pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, se šteje, da je od nakupa
odstopil in je prodaja razdrta; v tem primeru
plačano varščino zadrži prodajalec; če izbrani kupec odstopi od nakupa ali ne plača
v roku celotne kupnine, se mu vrne le tisti
del že plačane kupnine, ki ostane po pokritju vseh stroškov, nastalih zaradi njegovega
odstopa od nakupa;
– premoženje stečajnega dolžnika se kupujejo po načelu »videno – kupljeno« tako
glede stvarnih kot pravnih napak;
– izročitev prodanih stvari in prenosa lastništva se opravi šele po celotnem plačilu
kupnine;
– ponudnike se seznani z dejstvom obstoja predkupne pravice na nepremičnini;
– predkupnega upravičenca je potrebno
s priporočeno poštno pošiljko vabiti na odpiranje ponudb;
– ponudbe se pošljejo na naslov: Okrožno
sodišče v Ljubljani, Miklošičeva 7, Ljubljana,
Gostilna in trgovina Corel, Jože Corel s.p.
v stečaju, opr. št.: St 91/2008, z oznako »ne
odpiraj – zavezujoče zbiranje ponudb«;
– za vse informacije in dogovore glede
ogleda nepremičnin in osebnega avtomobila
ter dokumentacije oziroma cenitvenih poročil, kličite na tel. 01/520-20-02, med 9. in 13.
uro, vsak dan od ponedeljka do petka.
Stečajna upraviteljica
Melita Butara
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Evidence sindikatov
Št. 101-2/2008-45-3
Ob-7930/08
Upravna enota Tržič, s sedežem Trg svobode 18, Tržič, z dnem 12. 9. 2008, preneha
hraniti statut, vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 24, z nazivom: Pravila organizacije sindikata delavcev upravnih organov, zaposlenih na območju Upravne enote
Tržič, z imenom: Sindikat delavcev upravnih organov območja Upravne enote Tržič
in sedežem: Tržič, Trg svobode 18.
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Objave gospodarskih družb
Ob-8592/08
Marjan Marinšek, samostojni podjetnik
posameznik, s popolno firmo Gostilna s prenočišči in pivovarna Marjan Marinšek s.p.,
s sedežem Glavna cesta 2, 4202 Naklo,
vpisan v Poslovni register Slovenije z matično št. 5552795000, v skladu z drugim
odstavkom 670. člena ZGD-1 v zvezi s smiselno uporabo določbe drugega odstavka
75. člena istega zakona javno objavljam, da
nameravam na podlagi določb 668. člena
oziroma 673. člena ZGD-1 zgoraj navedeno podjetje statusno preoblikovati na način,
da ga bom prenesel na novo ali prevzemno
kapitalsko družbo. Predvidena firma nove
oziroma prevzemne kapitalske družbe, na
katero bom prenesel svoje podjetje, bo Hotel Marinšek, podjetje za gostinstvo in turizem, d.o.o., s sedežem Glavna cesta 2,
4202 Naklo.
Kot samostojni podjetnik bom prenehal
poslovati z dnem vpisa preoblikovanja oziroma prenosa podjetja na novo oziroma prevzemno kapitalsko družbo v sodni register,
kar bo predvidoma izvedeno najkasneje do
31. 3. 2009, pri čemer bo kot dan obračuna
prenosa podjetja upoštevan datum 31. 12.
2008. Z dnem vpisa prenosa podjetja na
novo oziroma prevzemno kapitalsko družbo le-ta postane univerzalni pravni naslednik samostojnega podjetnika posameznika
v povezavi s prenesenim podjetjem in se od
dneva obračuna prenosa podjetja dalje šteje, da so dejanja podjetnika, ki se nanašajo
na preneseno podjetje, opravljena za račun
nove ali prevzemne kapitalske družbe.
Gostilna Marinšek
Marjan Marinšek s.p.
Ob-8621/08
V skladu s prvim odstavkom 629. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
direktor družbe Farmadent trgovina, pro
izvodnja in storitve d.o.o., s sedežem v Mariboru, Minařikova ulica 6, v postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe, objavlja
obvestilo:
1. Delitveni načrt je bil dne 16. 10. 2008
predložen sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru.
2. Upnikom in delavcem prenosne družbe bo direktor prenosne družbe na temelju
njihove zahteve brezplačno izročil prepis delitvenega načrta.
Farmadent trgovina, proizvodnja
in storitve d.o.o.
direktor
Ob-8622/08
Likvidacijski upravitelj družbe Gorica
Splošno gradbeno podjetje d.d. – v likvidaciji, pri katerem je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg 2008/31006,
matična številka 5076447000, z dne 26. 9.
2008 vpisan začetek redne likvidacije,
v skladu z določbo 412. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja poziv upnikom:
da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva prijavijo svoje terjatve do družbe Gorica
Splošno gradbeno podjetje d.d. – v likvidaciji, Čebelarska ulica 1, 1000 Ljubljana.

Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja na sedežu družbe Gorica Splošno gradbeno podjetje d.d. – v likvidaciji, Čebelarska ulica 1, 1000 Ljubljana,
v dveh izvodih z vso dokumentacijo, ki izkazuje obstoj in višino terjatev.
Dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Gorica Splošno gradbeno
podjetje d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-8593/08
Uprava družbe Europapier trgovina s papirjem d.d. Slovenija, Leskoškova cesta 14,
Ljubljana, matična št. 5000076, obvešča
upnike družbe na podlagi 375. člena ZGD-1,
da je Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom opr. št. Srg 2008/31810 z dne 29. 9.
2008 vpisalo sklep skupščine z dne 9. 7.
2008, da se osnovni kapital družbe v višini 5.550.000,00 EUR zmanjša po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala, in sicer za znesek v višini 4.050.000,00
EUR na znesek osnovnega kapitala v višini
1.500.000,00 EUR.
Uprava družbe poziva upnike družbe, da
v šestih mesecih po tej objavi vpisa sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni
register prijavijo morebitne terjatve, ki so
nastale pred to objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala, zaradi poplačila
njihovih terjatev.
Upnikom, ki se bodo pravočasno javili
na predmetni poziv in ne bi bili poplačani
v šestih mesecih po tej objavi vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, bo družba zagotovila ustrezno
zavarovanje njihovih terjatev, preden bodo
opravljena plačila delničarju.
Europapier Slovenija d.d.
uprava

Sklici skupščin
Ob-8594/08
Na podlagi zahteve družbe Mercata, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 3, Ljubljana (nadalje
Mercata d.d.) z dne 24. 9. 2008 (nadalje
Zahteva) in prvega odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/06 s spremembami, v nadaljevanju: ZGD-1) ter 35. člena Statuta družbe
Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d.,
Kamnik (v nadaljevanju: »družba«), uprava
družbe sklicuje
16. skupščino
delničarjev družbe Menina, d.d.,
Kamnik,
ki bo dne 21. 11. 2008, ob 13. uri, na sedežu družbe, Šmarca, Trg padlih borcev 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa, ki ga je predlagala Mercata d.d., k 1. točki dnevnega reda:
»1. Izvolijo se organi skupščine: predsednik skupščine odvetnik Valter Bogataj, za
preštevalko glasov Sonja Flis Loboda ter
ugotovi prisotnost vabljenega notarja Jožeta
Rožmana iz Domžal.«
2. Seznanitev s Posebnim revizorjevim
poročilom o določenih poslih družbe.
Sklicatelj skupščine predstavi ugotovitve
Posebnega poročila o določenih poslih družbe z dne 20. 6. 2008, ki ga je izdelala revizijska družba AGC Consultatio d.o.o., Ulica
Jana Husa 1a, Ljubljana in ga da skupščini
v obravnavo.
3. Vložitev tožbe zaradi povrnitve škode
po 327. členu ZGD-1.
Predlog sklepa, ki ga je predlagala Mercata d.d., k 3. točki dnevnega reda:
»Družba je v skladu s prvim odstavkom
327. člena ZGD-1 dolžna v šestih mesecih
od dne sprejema tega sklepa vložiti tožbo za povrnitev škode povzročene v zvezi
z vodenjem posameznih poslov družbe, ki
je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja ali nadzora,
in sicer zoper:
– Homar Jožeta, Klanec 19A, 1218 Komenda, direktorja,
– Brnot Igorja, Gostičeva cesta 66A,
1235 Radomlje, člana nadzornega sveta,
– Kern Jeras Jano, Cesta talcev 5A,
1230 Domžale, članico nadzornega sveta,
– Hančič Janeza, Soteska 94, 1241 Kamnik, člana nadzornega sveta,
– Kern Janeza, Podboršt pri Komendi
16B, 1281 Komenda, člana nadzornega
sveta,
– Gerželj Stopar Dragico, Lokev 50, 6219
Lokev, članico nadzornega sveta,
– Laznik Andreja, Pionirska pot 12, 1231
Ljubljana-Črnuče, ki je bil član nadzornega sveta družbe od 24. 6. 2001 do 24. 6.
2005,
– Jeglič Simona, Kersnikova 5, 1000
Ljubljana, ki je bil namestnik predsednika
nadzornega sveta družbe od 14. 6. 2001 do
24. 6. 2005 in predsednik nadzornega sveta
družbe od 25. 6. 2005 do 18. 7. 2007,
– Rogelj Tomaža, Kokrica, Grosova ulica
9, 4000 Kranj, ki je bil član nadzornega sveta družbe od 25. 6. 2005 do 18. 7. 2007,
– Klemena Franca, Šmartno v Tuhinju
33, 1219 Laze v Tuhinju, ki je bil predsednik
nadzornega sveta družbe od 24. 6. 2001 do
24. 6. 2005,
– Komatar Franca, Homec, VII. Ulica-del
20, 1215 Radomlje, ki je bil član nadzornega sveta družbe od 15. 9. 2002 do 14. 9.
2006,
– Žirovnik Primoža, ki je bil član nadzornega sveta družbe od 1. 1. 2003 do 31. 12.
2006,
iz naslednjih razlogov in v naslednji višini:
1. Zoper direktorja Homar Jožeta, takratnega predsednika nadzornega sveta Klemena Franca in takratne člane nadzornega
sveta Laznik Andreja, Jeglič Simona, Koma-
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tar Franca in Žirovnik Primoža, ker je družba
samo v letu 2004 dala za 51.777.663,00
SIT neustrezno zavarovanih posojil za svoje lastninjenje, pri tem pa je morala družba
sama najemati posojila za plačevanje plač
in tekočih obveznosti, ob tem pa je družba
tudi sama pridobila za 62 mio SIT lastnih
delnic ter zato, ker je nadzorni svet družbe
za zavarovanje navedenega posojila sprejel
zastavo poslovnega deleža v družbi MCL
d.o.o., ki je delničarka Menine d.d. ter poroštvo družbe Milcom d.o.o., ki po navedbah
revizorke ni bila sposobna izvršitve celotnega poroštva. Enako velja tudi za posojilo
članu nadzornega sveta Žirovnik Primožu.
S temi ravnanji je bila družbi povzročena
škoda najmanj v višini nevrnjenega zneska
glavnice v znesku 92.263,00 EUR, skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zneska vsakega posameznega izplačila od dne
izplačila do dne vračila in škoda zaradi dividend, nezakonito izplačanih delničarjem,
imetnikom delnic s statusom lastnih delnic
v skupnem znesku 323.325,87 EUR, skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zneska
vsakega posameznega izplačila od dne izplačila do dne plačila.
2. Zoper direktorja Homar Jožeta, takratnega predsednika nadzornega sveta Jeglič
Simona in takratne člane nadzornega sveta Rogelj Tomaža, Gerželj Stopar Dragico,
Komatar Franca in Žirovnik Primoža, ker je
družba 4.300 lastnih delnic prodala Janezu
Kernu, Francu Klemenu in Igorju Brnotu po
ceni 16.700,00 SIT, čeprav je bilo izmed navedenih najmanj direktorju družbe znano, da
znaša tržna cena delnic najmanj 24.000,00
SIT. S temi ravnanji je bila družbi povzročena škoda najmanj v višini 130.988,15 EUR,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
zneska vsakega posameznega izplačila od
dne izplačila do dne plačila.
3. Zoper direktorja Homar Jožeta, takratnega predsednika nadzornega sveta Klemena Franca in takratnih članov nadzornega sveta Laznik Andreja, Jeglič Simona,
Komatar Franca in Žirovnik Primoža, ker
je družba od vseh najetih bančnih posojil
znesek v višini 500.000,00 EUR posodila tudi svoji odvisni družbi Menina Ruma
d.o.o., pri čemer pa posebni revizor ugotavlja, da se iz izpiskov v tuji valuti pri Abanki
d.d. ni dalo razbrati prejemnika sredstev.
S tem ravnanjem je bila družbi povzročena
škoda najmanj v višini razlike v obrestni
meri v znesku 24.800,00 EUR ter v višini
zapadlega in nevrnjenega posojila v znesku 239.716,00 EUR, skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od zneska vsakega
posameznega izplačila od dne izplačila do
dne plačila.
4. Zoper direktorja Homar Jožeta, predsednika nadzornega sveta Brnot Igorja in
člane nadzornega sveta Kern Jeras Jano,
Gerželj Stopar Dragico, Hančič Janeza in
Kern Janeza, ker je družba v letu 2007 posodila svoji odvisni družbi Menina Ruma
d.o.o. dodaten znesek v višini 245.000,00
EUR, vračila posojila pa družba ni zadostno
zavarovala, zaradi česar je vračilo posojila vprašljivo. S tem ravnanji je bila družbi
povzročena škoda najmanj v višini glavnice
danega posojila v znesku 245.000,00 EUR,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
zneska vsakega posameznega izplačila od
dne izplačila do dne plačila.
5. Zoper direktorja Homar Jožeta, kar je
družba najela kratkoročno posojilo v višini
100 mio SIT in več revolving kreditov, končni
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za 170 mio SIT. Revizorka ugotavlja, da so
bila ta posojila porabljena. Pri pregledu je
tudi ugotovila, da so bila v večji meri črpana
za izplačila plač, dobaviteljskih računov in
vrnitev drugih posojil. S tem ravnanjem je
bila družbi povzročena škoda v višini obresti
najmanj v znesku 43.706,00 EUR, skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zneska
vsakega posameznega izplačila od dne izplačila do dne plačila.
Vpogled v gradivo
Zahteva in gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Menina, d.d., Kamnik, Šmarca,
Trg padlih borcev 3, vsak delavnik med 9.
in 12. uro, v času od dneva objave sklica do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarjem en glas. Zasedanja
skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi
pri Klirinško depotni družbi na dan 18. 11.
2008 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic predhodno
prijaviti upravi družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine, to je do vključno
18. 11. 2008.
Menina d.d., Kamnik
uprava
Ob-8595/08
Skladno z določili 296. člena ZGD-1 in
na podlagi pisne zahteve za sklic skupščine, ki jo je uprava družbe prejela dne 29. 9.
2008 in ki jo je pisno podal delničar družbe
NTU, upravljanje z naložbami, d.d., Janko
Zakeršnik, Dovže 15B, 2382 Mislinja, ki je
imetnik 12,44% navadnih, kosovnih delnic
izdajatelja družbe NTU, upravljanje z naložbami, d.d. in ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Mramor, Sorta, Bilić
Holec o.p. – d.n.o. ter skladno z določili poglavja 7. skupščina Statuta delniške družbe
NTU, upravljanje z naložbami, d.d. uprava
družbe sklicuje
18. sejo skupščine
delniške družbe NTU, upravljanje
z naložbami, d.d.,
ki bo dne 25. 11. 2008 ob 11. uri, na
sedežu družbe, Dombrava 1, 5293 Volčja
Draga.
Za sejo skupščine je s strani manjšinskega delničarja predlagan naslednji dnevni red
in predlogi sklepov:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Vladimir Bilić.
Za preštevalca glasov se izvolita Marko
Šušmelj in Gašper Dernovšek.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Milan Dolgan iz Ljubljane.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila
družbe za poslovno leto 2007 in revidiranih
računovodskih izkazov družbe za poslovno
leto 2007 ter konsolidiranega poročila družbe za poslovno leto.
Predlog sklepa: skupščina obravnava in
sprejme letno poročilo družbe za poslovno
leto 2007, katerega sestavni del so revidirani računovodski izkazi družbe za poslovno
leto 2007 in konsolidirano poročilo družbe,
katerega sestavni del so revidirani konsolidi-

rani računovodski izkazi družbe za poslovno
leto 2007.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja družbe za izvedbo revizije računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2008 se imenuje revizijsko hišo Audit & CO,
družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, Murska Sobota.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so 3 dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi
pooblaščenci ter zastopniki, ki 3 dni pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo pisno
prijavijo osebno ali priporočeno v tajništvu
družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1.
Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno
na sedežu družbe. Pozivamo udeležence, da
se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob
prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še
z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje zahtevo za sklic skupščine z obrazložitvijo
sklepov ter letno in konsolidirano poročilo
družbe za poslovno leto 2007 in revidirane
računovodske izkaze družbe ter konsolidirane računovodske izkaze družbe za poslovno
leto 2007 je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Volčji Dragi, Dombrava
1, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
NTU upravljanje z naložbami, d.d.
uprava – direktor
Evgen Kete
Ob-8596/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS,
št. 42/06) in na podlagi 39. člena Statuta, uprava družbe Autoemona zastopstva
in servisi d.d., Celovška 252, Ljubljana,
sklicuje
petnajsto sejo skupščine
delniške družbe,
ki bo dne 17. 11. 2008 ob 11. uri, v prostorih družbe, Celovška 252, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2007 z računovodskimi pojasnili, pisnega
poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
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Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica za leto 2007.
3. Izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe.
Predlog sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine:
Na predlog delničarja KMH, d.o.o., podjetje za trgovino, posredovanje, založništvo
in marketing, Celovška cesta 252, 1000
Ljubljana, matična številka 5594049000,
ki je imetnik 219.173 delnic družbe Autoemona zastopstva in servisi, d.d., Celovška
cesta 252, 1000 Ljubljana, matična številka 5144132000, ki predstavljajo 90,129%
osnovnega kapitala družbe (v nadaljnjem
besedilu: glavni delničar), skupščina sprejme sklep o prenosu delnic preostalih delničarjev (v nadaljnjem besedilu: manjšinski
delničar) na glavnega delničarja za plačilo
primerne denarne odpravnine.
Glavni delničar je dolžan nemudoma po
vpisu sklepa o prenosu delnic v register,
manjšinskim delničarjem plačati odpravnino
za pridobljene delnice v znesku 1,236 EUR
na delnico.
Glavni delničar je upravi družbe predložil
izjavo Nove LB d.d. o solidarni odgovornosti
za plačilo obveznosti malim delničarjem.
Če so delnice manjšinskega delničarja
predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, je:
a) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja
upravičenje do donosov – do izplačila denarne odpravnine upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo
pravno dejstvo vpisano na presečni dan za
izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz
drugega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: ZNVP);
b) v drugih primerih – do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot
imetnik delnic na presečni dan za prenose iz
prvega odstavka 81.b člena ZNVP.
Z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
Pogoji za udeležbo na skupščini
V skladu z 41. členom statuta družbe se
skupščine lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo udeležbo
prijavijo družbi tako, da pisna prijava prispe
k upravi družbe najkasneje tri delovne dni
pred skupščino in so na ta dan po stanju
centralnega registra vrednostnih papirjev
kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe. Glasovalno pravico lahko uresničuje
pooblaščenec, ki se izkaže s pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta, je na vpogled
na sedežu družbe vsak delovni dan od 13.
do 14. ure.
Med gradivom je delničarjem na vpogled tudi:
– predlog sklepa o prenosu delnic,
– letna poročila za zadnja tri poslovna
leta,
– pisno poročilo glavnega delničarja
o pojasnitvi predpostavk za prenos delnic in
primernost višine denarne odpravnine,
– revizorjevo poročilo o pregledu primernosti višine denarne odpravnine.
Autoemona zastopstva in servisi d.d.
uprava

Ob-8610/08
Na podlagi 40. člena statuta delniške
družbe Komunala Tolmin, Javnega podjetja
sklicuje uprava družbe
14. sejo skupščine
družbe Komunala Tolmin, Javno
podjetje d.d.,
ki bo dne 18. 11. 2008 ob 8. uri, na sedežu družbe Poljubinj 89h, Tolmin.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli Olga Štrukelj,
za preštevalki glasov se izvolita Bojana Bizjak in Karmen Likar.
Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljen
notar Edvard Sivec.
2. Spremembe Statuta Komunale Tolmin
d.d.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe
statuta po predlogu uprave in nadzornega
sveta v priloženem besedilu.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za člane nadzornega sveta izvolijo: Siniša Germovšek, Edo Koren, Stanislav Šorli, Darjo Velušček, z mandatom od
19. 11. 2008 do 18. 11. 2012.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakonitih zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati s pisnim pooblastilom.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo nastopil polurni odmor, po katerem se bo skupščina zopet sestala. V tem
primeru bo sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
uprava
Ob-8619/08
Uprava družbe v skladu z 295. členom
ZGD, 12. in 13. členom Statuta d.d., sklicuje
redno skupščino
družbe ISA Bled d.d. za poslovno leto
2007,
ki bo dne 17. 11. 2008 ob 16. uri, v Domžalah, Fajfarjeva 15.
2. Dnevni red:
2.1. Otvoritev skupščine.
2.2. Ugotovitev sklepčnosti.
2.3. Potrditev dnevnega reda.
2.4. Imenovanje predsednika skupščine
in namestnika.
2.5. Imenovanje zapisnikarja.
2.6. Imenovanje dvočlanske verifikacijske komisije.
2.7. Imenovanje notarja.
2.8. Predlog sklepa: skupščina sprejme
predlagani dnevni red, imenuje predsednika
skupščine in njegovega namestnika, zapisnikarja in dvočlansko verifikacijsko komisijo
ter notarja.
2.9. Poslovno poročilo za leto 2007.
2.10. Predlog sklepa:
a) skupščina potrdi poslovno poročilo za
leto 2007,
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b) skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu.
2.11. Razdelitev dobička za leto 2007 po
sklepu skupščine.
2.12. Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se čisti dobiček za leto 2007 ne
razporedi in gre na nerazporejeni čisti dobiček in obvezne zakonske rezerve.
2.13. Vprašanja in pobude delničarjev.
3. Gradivo za skupščino je na razpolago
delničarjem na sedežu družbe en mesec
pred skupščino, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
4. Dopolnitve dnevnega reda v skladu
z ZGD in statutom družbe.
5. Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali pooblaščeni oziroma zakoniti
zastopniki.
Delničarji oziroma pooblaščenci morajo
prijaviti udeležbo na skupščini skladno s statutom družbe in ZGD.
6. Pooblaščenci morajo oddati pooblastilo ob prihodu na skupščino.
Pooblastilo mora biti overjeno pri no
tarju.
7. Glasovanje: javno.
8. Sklepčnost: če ni sklepčnosti, se skupščina preloži za 1 uro, ko se ponovno sestane in sklepa ne glede na višino zastopanega
kapitala.
ISA Bled d.d.
uprava
Ob-8635/08
Na zahtevo manjšinskega delničarja Stol, d.d. Kamnik, likvidacijski upravitelj
družbe v skladu s prvim odstavkom 296.
člena Zakona o gospodarskih družbah (v
nadaljevanju: ZGD-1) in 41. členom Statuta
družbe KLI Logatec, d.d. – v likvidaciji, Tovarniška c. 36, Logatec, sklicuje
izredno skupščino
delničarjev
družbe KLI Logatec, d.d. – v likvidaciji,
Tovarniška cesta 36, Logatec,
ki bo v petek, dne 21. novembra 2008,
ob 13. uri, na sedežu družbe Tovarniška
cesta 36, Logatec.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Likvidacijski upravitelj in nadzorni svet
posredujeta skupščini v sprejem naslednji
predlog sklepa:
Izvoli se:
– predsednica skupščine: Jožica Tominc,
– preštevalca glasov: Simonka Lupšina
in Peter Skerbinek.
Skupščini bo prisostvoval notar Andrej
Rozman.
2. Vmesno poročilo likvidacijskega upravitelja o teku postopka redne likvidacije.
Likvidacijski upravitelj in nadzorni svet
posredujeta skupščini v sprejem naslednji predlog sklepa: skupščina se seznani
z vmesnim poročilom likvidacijskega upravitelja o teku postopka redne likvidacije.
3. Odločanje o nadaljevanju likvidacije
oziroma nadaljevanju družbe.
Likvidacijski upravitelj in nadzorni svet
na zahtevo delničarja Stol, d.d. Kamnik,
posredujeta skupščini v sprejem naslednji
predlog sklepa: družba KLI Logatec d.d.
– v likvidaciji, Tovarniška cesta 36, 1370
Logatec ne preneha, temveč v skladu s 422.
členom ZGD-1 deluje dalje. Postopek redne
likvidacije družbe, začet na podlagi skle-
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pa skupščine družbe z dne 21. 4. 2008, se
ustavi. Vpis začetka likvidacije se izbriše iz
sodnega registra.
Informacija delničarjem
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu
uprave na sedežu družbe vsak delovni dan
od dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja, v času med 8. in 10. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo. Kot
datum prijave se šteje datum, ko je družba
prejela obvestilo.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7
dneh po objavi sklica skupščine na upravo
družbe.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13.30, z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
KLI Logatec, d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
mag. Edvin Makuc
Ob-8639/08
Na podlagi 29. člena Statuta družbe Cestno podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana,
Stolpniška 10, uprava sklicuje
10. sejo skupščine delničarjev,
ki bo dne 21. 11. 2008, ob 9. uri v sejni
sobi upravne stavbe na Stolpniški 10 v Ljub
ljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Silvan Jakin odvetnik iz Ljub
ljane, za preštevalki se imenujeta Mateja
Stanič-Rudolf in Suzana Golja.
Seji prisostvuje vabljena notarka mag.
Nina Češarek.
2. Izbira sistema upravljanja družbe.
Predlog sklepa: V skladu z drugim odstavkom 253. člena ZGD-1, družba izbere
enotirni sistem upravljanja družbe z upravnim odborom.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe v zvezi z uvedbo enotirnega sistema upravljanja.
Predlog sklepa:
3.1. Sprejme se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu.
3.2. Sprejme se čistopis statuta.
4. Prenehanje mandata članom nadzornega sveta in upravi ter izvolitev članov
upravnega odbora.
Predlog sklepa:
4.1. Zaradi prehoda na enotirni sistem
upravljanja preneha z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register mandat članom nadzornega sveta: Mihaelu Bizjaku,
Stanku Petriču in Damirju Čuglju ter upravi
družbe Alojziju Kramljaku.
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4.2. Zaradi prehoda na enotirni sistem
upravljanja se za člane upravnega odbora za
mandatno obdobje 6 let izvolijo: Alojzij Kramljak, Stanko Petrič in Bojan Hočevar. Mandat imenovanim članom začne teči z dnem
vpisa sprememb statuta v sodni register.
5. Določitev sejnin predsedniku upravnega odbora in članom upravnega odbora.
Predlog sklepa:
Skupščina določi sejnine za posamezno
sejo upravnega odbora, in sicer:
– za predsednika 500,00 EUR neto,
– za člane 400,00 EUR neto.
Sejnina se izplača v roku 30 dni po izvedeni seji.
Predlagatelj sklepa za 4. točko dnevnega
reda je nadzorni svet, predlagatelj za ostale
točke pa uprava.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so deset dni pred skupščino vpisani v delniško knjigo in ki pisno prijavo za udeležbo na skupščini, osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi, najkasneje 3 dni
pred skupščino. Skupščine se lahko v imenu
delničarjev udeleži pooblaščenec ali zakoniti
zastopnik, ki ima pisno pooblastilo, katerega
je dostavil družbi v roku za prijavo udeležbe
na skupščini. Istovetnost se dokazuje z veljavnim osebnim dokumentom.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino ob vhodu v dvorano prijavijo
najkasneje 30 minut pred zasedanjem, potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe.
Skupščina veljavno odloča, če so na
seji prisotni delničarji z glasovalno pravico,
ki predstavlja najmanj 15% zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino k posameznim
točkam dnevnega reda, vključno s predlogi
sprememb in dopolnitev ter čistopis statuta
družbe, je na vpogled na sedežu družbe
v tajništvu direktorja vsak delovni dan od 8.
do 10. ure v času od dneva objave sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine, pri
Suzani Golja. Od dneva objave sklica do
vključno dneva zasedanja skupščine bo možen vpogled v gradivo tudi preko interneta
na spletni strani www.cp-lj.si.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge dnevnega reda,
za katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Cestno podjetje Ljubljana d.d.
uprava družbe
Ob-8724/08
Na podlagi 8. člena Statuta družbe Kompas d.d. uprava družbe sklicuje
skupščino
delničarjev delniške družbe
Kompas d.d.,
ki bo v torek, 18. novembra 2008, ob 10.
uri, na sedežu družbe, Pražakova 4, Ljub
ljana, soba 602/VI. nadstropje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev preštevalcev glasov.
2. Poročilo uprave o izvršeni dokapitalizaciji.
3. Spremembe statuta družbe zaradi
prehoda na enotirni sistem upravljanja.

4. Izvolitev članov upravnega odbora ter
prenehanje mandata članom nadzornega
sveta in uprave.
Predlogi sklepov:
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
družbe predlaga k točkam dnevnega reda
skupščine naslednje sklepe:
Sklep k točki 1:
Predsednica skupščine Jožica Granda
ugotovi prisotnost kapitala oziroma glasov
delničarjev na skupščini.
Za preštevalki glasov se izvolita Polona
Pirnat in Mojca Zidar.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Kumar iz Ljubljane.
Sklep k točki 2: skupščina se seznani
s poročilom uprave o izvršeni dokapitalizaciji.
Sklep k točki 3: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta v predloženem besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.
Sklep k točki 4:
Za člana upravnega odbora – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje 4
let izvolita Janez Pergar in Marko Vojković.
Mandat nastopita z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register.
Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni
register preneha mandat dosedanjemu nadzornemu svetu in dosedanji upravi.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini prijaviti svojo
udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred
skupščino.
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. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti
dan in na istem kraju eno uro kasneje, z istim dnevnim redom in predlogi sklepov.
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo, je na voljo na sedežu družbe vsak
delavnik od 8. do 12. ure do dneva zasedanja skupščine.
Uprava Kompas d.d.

Sklepi skupščin
Ob-8649/08
Družba Iskra kondenzatorji, Industrija kondenzatorjev in opreme d.d., Vajdova ulica 71, 8333 Semič, matična številka
5045762, objavlja, da so bili, v zvezi z izključitvijo manjšinskih delničarjev iz družbe,
na 14. seji skupščine delničarjev družbe dne
28. 8. 2008, sprejeti naslednji sklepi:
Izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe:
Sklep 5.1. Iz družbe Iskra Kondenzatorji,
d.d., Vajdova ulica 71, Semič, matična številka 5045762, se izključijo vsi manjšinski
delničarji družbe tako, da se njihove delnice
za plačilo primerne denarne odpravnine iz
točke 5.3. tega sklepa prenesejo na glavne-
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ga delničarja, družbo Iskra, d.d., Kotnikova
28, Ljubljana, matična številka: 5330424,
ki je imetnik delnic družbe, ki predstavljajo
93,02% osnovnega kapitala družbe.
Sklep 5.2. Z vpisom sklepa o prenosu
delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
Skupščina pooblasti poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa
o prenosu delnic na glavnega delničarja
v register, pri Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana, poda nalog in sklene
pogodbo za prenos delnic izdajatelja Iskra
kondenzatorji, d.d. z računov manjšinskih
delničarjev na račun glavnega delničarja.
Sklep 5.3. Glavni delničar je dolžan najkasneje v 30 dneh po pravnomočnosti vpisa
sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem plačati denarno odpravnino, v znesku 7 evrov za vsako delnico.
Denarna plačila se od objave vpisa sklepa
o prenosu delnic v register do izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem
obrestujejo po obrestni meri 5% letno. Če
je na delnicah manjšinskega delničarja, vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisana zastavna
pravica, je do izplačila denarne odpravnine
upravičen zastavni upnik, v korist katerega
je vpisana zastavna pravica na delnicah.
Če je na delnicah manjšinskega delničarja,
vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisana katerakoli druga pravica tretjih na nematerializiranem vrednostnem papirju ali prepoved
razpolaganja, bo glavni delničar v postopku
prenosa delnic na svoj račun v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev ugotovil, kdo je upravičen do izplačila
denarne odpravnine in pod kakšnimi pogoji
ter morebitno prenehanje pravice tretjih na
nematerializiranem vrednostnem papirju.
Sklep 5.4. Izplačila primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni
delničar izvajal preko računa, odprtega pri
Novi Ljubljanski banki, d.d. Glavni delničar
je pri Factor banki, d.d. pridobil bančno garancijo, na podlagi katere je ta banka tudi
podala izjavo, da je solidarno odgovorna za
izpolnitev obveznosti glavnega delničarja,
da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu
delnic v register manjšinskim delničarjem
izplačal denarno odpravnino za pridobljene
delnice, v skladu s tem sklepom.
Iskra kondenzatorji, d.d.
uprava družbeZavarovanja terjatev
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Zavarovanja terjatev
SV 756/2008
Ob-8750/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 756/2008 z dne 14. 10.
2008, je bilo stanovanje, ki ima po odločbi
GURS 16 identifikacijsko številko 5, v skupni izmeri 61,29 m2, ki se nahaja v drugem
nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta na Loko 5, Tržič, ki stoji na
zemljišču parc. št. 145/4. k.o. Bistrica, last
zastaviteljice Emine Aldžić do celote, na
podlagi pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. ST 9/2008 z dne 10. 10. 2008,
sklenjene med prodajalcem BPT naložbe,
energetika, nepremičnine, d.d., Nazorjeva
3, Kranj in Emino Aldžić, Deteljica 6, Tržič, kot kupovalko, zastavljeno v korist zastavne upnice UniCredit Banka Slovenije
d.d., s sedežem v Ljubljani, Šmartinska
cesta 140, matična številka 5446546000,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
47.100,00 CHF, z obrestno mero v višini
seštevka veljavnega 12-mesečnega Liborja
in obrestne marže v višini 1,80% p.a., z zapadlostjo zadnjega obroka glavnice 30. 9.
2018 ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz
pogodbe o dolgoročnem deviznem kreditu
v CHF, št. 273163010.
SV 1083/08
Ob-8751/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opr. št. SV 1083/08 z dne 13. 10.
2008, je bila nepremičnina – stanovanje številka 2 v II. nadstropju, v izmeri 89,26 m2,
v večstanovanjski stavbi na naslovu Partizanska cesta 21, 2000 Maribor, zgrajeni na
parc. št. 1154/1 katastrska občina Maribor
- Grad; last dolžnice – zastaviteljice Svetlane Klemenčič, rojene 11. 1. 1974, stanujoče
Košaki dol 35, Košaki, 2000, Maribor, do
do celote, in sicer na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 17. 10. 2006, sklenjene med
njo kot kupovalko in med Metko Štefotič kot
prodajalko; zastavljena v korist upnice Banke Koper d.d., s sedežem 6000 Koper, Pristaniška 14, matična številka 5092221000,
za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnice – zastaviteljice
Svetlane Klemenčič, v višini 52.250,00 EUR
s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do
vključno 31. 10. 2038 oziroma z zapadlostjo
na dan odpoklica upnice.
SV 286/08
Ob-8752/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Eve Simone Tomšič iz Ljubljane, opr. št. SV – 286/08 z dne
10. 10. 2008, je bilo stanovanje št. 107 v izmeri 90,15 m2, v XIV. nadstropju, Vojkova
cesta 87, 1000 Ljubljana, ki stoji na parc. št.
975/2, v stanovanjski stavbi z ident. oznako
1565.ES, vse k.o. Stožice, last zastavitelja
Janeza Gunčarja, EMŠO 1005985500253,
Mlaška cesta 105, 4000 Kranj, do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 10.

2008, sklenjene s prodajalcem Adamom
Lauksem, zastavljeno v korist upnice SKB
banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, matična številka 5026237000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 286.000,00 CHF,
s pripadki, ki zapade v plačilo dne 18. 10.
2018.
SV 333/08
Ob-8753/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke mag. Tatjane
Gregorc z Bleda, opr. št. SV 333/08 z dne
13. 10. 2008, je nepremičnina – dvosobno
stanovanje št. 103 v skupni izmeri 49,63 m2,
ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Gradnikova cesta 65, 4240
Radovljica, št. stavbe 76, ki stoji na parc.
št. 220/94, k.o. Radovljica, Okrajnega sodišča v Radovljici, v solasti Koviljke Lepir,
EMŠO 0509951505072, Cankarjeva ulica
54, 4240 Radovljica, do ene polovice, Katje
Bešter, EMŠO 0301977505143, Kovačičeva ulica 8, 4000 Kranj, do ene četrtine, in
Damjana Lepirja, EMŠO 2912979500749,
Cankarjeva ulica 54, 4240 Radovljica, do
ene četrtine, zastavljena v korist UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546000, za zavarovanje denarne terjatve po pogodbi o dolgoročnem deviznem
kreditu v CHF, št. KR01 273154010 v višini
glavnice 80.000,00 CHF, z obrestno mero
12-mesečni Libor + 1,84% letno, z zapadlostjo prvega obroka glavnice terjatve dne
30. 11. 2008 in z zapadlostjo zadnjega obroka glavnice terjatve dne 31. 10. 2018, z možnostjo predčasne zapadlosti.
SV 1145/08
Ob-8754/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 1145/08 z dne 10. 10. 2008,
je bilo zastavljeno stanovanje št. 1 v pritličju, s pripadajočo kletjo v hiši Gabrovka
60, izmere 55,45 m2, ki stoji na parc. št.
943/1, k.o. Vodice, v lasti Mitje Kašič, Migolica 7, Mirna, v korist upnice SKB banke
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.000,00 €, z zapadlostjo 28. 11. 2028.
SV 125/2008
Ob-8755/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Dominika
Grešovnika iz Raven na Koroškem, opr. št.
SV–125/2008 z dne 14. 10. 2008, je bila
nepremičnina, poslovni prostor številka I/5
v izmeri 79,66 m2 in poslovni prostor številka
A/I v izmeri 61,47 m2, v prvem nadstropju
objekta »Storitve Ravne na Koroškem«, na
Ravnah na Koroškem, Partizanska ulica 4,
zgrajenem na parc. št. 354/1, vložek številka 184 in parc. št. 354/2, vložek številka
765, k.o. Ravne, last Sonje Gnamuš, rojene
14. 5. 1964, stalno prebivališče Podkraj 5,
Prevalje, do celote, za katerega pa še ni
bila ustanovljena etažna lastnina, na pod-

lagi prodajne pogodbe z dne 30. 11. 2007,
sklenjene s prodajalcem Odvetniška pisarna
Kos in partnerji, o.p., d.n.o., Koroška cesta
14, pošta Ravne na Koroškem in prodajne
pogodbe z dne 25. 5. 1998, sklenjene s prodajalcem SGP Kograd inženiring d.o.o., Mariborska cesta 3, pošta Dravograd, oboje
zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve
z naslednjimi podatki o terjatvi – glavnica:
100.000,00 EUR – obresti: po nominalni
obrestni meri 7% letno, ki se obračunavajo
mesečno, in sicer vsakega zadnjega dne
v mesecu ter ob dokončnem vračilu kredita,
– zapadlost glavnice: v enkratnem znesku
na dan 30. 10. 2009 – z možnostjo predčasnega odplačila kredita, skupaj z vsemi nadomestili stroškov in morebitnimi zamudnimi
obrestmi, določenimi v notarski hipotekarni
kreditni pogodbi ter stroški prisilne izterjave; vse v korist zastavne upnice Probanke,
d.d., Trg Leona Štuklja 12, pošta Maribor,
matična številka 5459702, do dokončnega
poplačila zavarovane terjatve.
SV 890/08
Ob-8770/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 890/08, DK 39/08 z dne
15. 10. 2008, je bilo enosobno stanovanje
št. 38 v izmeri 39,10 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Vrhpolje pri Moravčah 014, 1251 Moravče, ki stoji na parc. št. 26/2, k.o. Moravče
ter last zastaviteljev Alešević Izeta in Alešević Refike, in sicer vsakega do deleža ½,
zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana,
matična številka 1319175000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 45.000,00
EUR s pp.
SV 657/08
Ob-8771/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 657/08,
opr. št. DK 11/08 z dne 15. 10. 2008, je
bila nepremičnina – poslovni prostor z ident.
št. 1855-554-7.E, v I. etaži stavbe v skupni izmeri 174,73 m2, ki se nahaja v stavbi
na naslovu Naselje Aleša Kaple 9a, Hrastnik, stoječi na parc. št. 384/4 in parc. št.
1483/10 k.o. Hrastnik-mesto, last zastaviteljice – družbe Energetsko gospodarstvo
d.o.o., Ulica španskih borcev 6, Trbovlje,
do celote, na podlagi prodajne pogodbe za
nepremičnino z dne 23. 9. 2008, sklenjene
z družbo Domex d.o.o. Hrastnik, kot prodajalko in družbo Energetsko gospodarstvo
d.o.o., Ulica španskih borcev 6, Trbovlje,
kot kupcem, zastavljena v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, Ljubljana, matična številka
5860571, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 90.000,00 EUR z vsemi pripadki ter
morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 93/2008
Os-8597/08
1. Likvidacijski postopek nad družbo
Športno boksarsko društvo Probox,
Zrinjskega ulica 36, Maribor, matična številka: 1741632, davčna številka: 62980637,
se v skladu z 99/I in 182/I členom Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL in v zvezi s 43. členom Zakona
o društvih začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v likvidacijsko maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se likvidacijski dolžnik izbriše iz registra društev
Upravne enote v Mariboru.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 9. 2008
St 115/2006
Os-8598/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Widelabs proizvodnja, trgovina in
storitve d.o.o., Partizanska c. 6, Maribor
– v stečaju, se v skladu s 169. členom Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL zaključi, saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 9. 2008
St 1568/2008
Os-8599/08
V stečajni zadevi nad dolžnikom Magnos storitve in trgovina d.o.o., Lancova
vas 5, se narok za preizkus terjatev, ki je
bil določen za 14. 10. 2008 ob 9. uri, v sobi
26/II, prekliče.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 10. 2008
St 1576/2008
Os-8600/08
V stečajni zadevi nad dolžnikom Holc
Simon s.p. – posredništvo in zastopanje,
Moškanjci 85/d, se narok za preizkus terjatev, ki je bil določen za 14. 10. 2008 ob 9.15,
v sobi 26/II, prekliče.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 10. 2008
St 1581/2008
Os-8601/08
V stečajni zadevi nad dolžnikom GBT
MTD, proizvodnja, storitve in trgovina
d.o.o., Breg 13, Majšperk, se narok za
preizkus terjatev, ki je bil določen za 18. 11.
2008 ob 9. uri, v sobi 26/II, prekliče.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 10. 2008
St 1579/2008
Os-8602/08
V stečajni zadevi nad dolžnikom Gojkovič Miroslav s.p. – Trgovina »Pika«,
Volkmerjeva cesta 17, Ptuj – v stečaju,

se narok za preizkus terjatev, ki je bil določen za 14. 10. 2008 ob 8.30, v sobi 26/II,
prekliče.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 10. 2008
St 9/2008
Os-8603/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/2008
z dne 16. 9. 2008 v postopku prisilne poravnave zoper dolžnika Ivartnik SGD d.o.o.,
Na produ 105, Prevalje, sklenilo:
1. Prisilna poravnava, ki je bila sklenjena
na naroku dne 16. 9. 2008 med dolžnikom
Ivartnik SGD d.o.o., Na produ 105, Prevalje
in njegovimi upniki, se potrdi.
2. Razvrstitev terjatev v razrede in način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
v potrjeni prisilni poravnavi je naslednji:
Razred A:
Obveznosti do ločitvenih in izločitvenih
upnikov, na katere prisilna poravnava ne
učinkuje in bodo poplačane 100%, v skladu
s pogodbami.
Razred B s podrazredi B1 in B2:
Obveznosti do delavcev v smislu drugega odstavka 160. člena ZPPSL (B1) in
obveznosti iz naslova pogodbene prodaje
zalog, kjer posel iz kateregakoli razloga ni
bil pravno oziroma ekonomsko zaključen
(B2), bodo poplačane 100% brez obresti
in odškodnin.
Razred C s podrazredi od C1 do C10:
Obveznosti iz naslova dobavljenega materiala blaga ali storitev (C1), obveznosti iz
naslova obračunov obresti ter plačila davkov
in prispevkov (C2), obveznosti iz naslova
avansov (C3), obveznosti iz naslova kreditnih in posojilnih pogodb (C4), obveznosti
iz naslova pogodb o prevzemu obveznosti
– cesije, asignacije itd. (C5), obveznosti iz
naslova prispevkov za ZZZS, SPIZ ter dohodnine oziroma davčnih odtegljajev (C6),
obveznosti iz naslova izstopnega DDV (C7),
obveznosti iz naslova odločb lokalnih skupnosti, državnih agencij itd. (C8), obveznosti
iz naslova prejetega nefakturiranega blaga
in materiala (C9), preostale obveznosti dobaviteljev bank, države itd. (C10).
Terjatve bodo poplačane v višini 20%
ugotovljenih terjatev v roku enega leta po
pravnomočnem sklepu o potrjeni prisilni poravnavi, brez obresti za čas po začetku prisilne poravnave do končnega roka za plačilo.
Razred D:
Obveznost do upnikov, ki sta svoje terjatve, nastale pred začetkom prisilne poravnave konvertirala v lastniški delež dolžnika pod
pogojem, da bo prisilna poravnava potrjena,
in sicer:
– Matjaž Ivartnik, Dolga brda 39, 2391
Prevalje je konvertiral terjatev v višini
184.992,97 EUR,
– Beton gradnje d.o.o., Na produ 88,
2391 Prevalje je konvertiral terjatev v višini
186.840,71 EUR.
Razred F:
Obveznost do upnika Beton gradnje
d.o.o., Na produ 88, Prevalje, ki je svojo terjatev, nastalo po začetku postopka prisilne
poravnave v višini 300.000,00 EUR, konvertiral v lastniški delež dolžnika pod pogojem,
da bo prisilna poravnava potrjena.

3. Priloga tega sklepa je seznam upnikov
z navedbo prijavljenih terjatev, ugotovljenih
terjatev, faktorjem za glasovanje, zneskom
za glasovanje, odstotkom za glasovanje,
razvrstitvijo upnikov v posamezne razrede
ter z navedbo zmanjšanih zneskov terjatev
za poplačilo.
4. Potrjena prisilna poravnava ima za
vse upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene, moč izvršilnega naslova.
5. Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 9. 2008
St 2/2008
Os-8642/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 2/2008
z dne 30. 9. 2008 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Adastra,
projektiranje, izdelava, vzdrževanje in
prodaja orodij, d.o.o., Koper, Ulica 15.
maja 6, matična številka 5646103, šifra dejavnosti 63.110.
Denarna sredstva v višini 1.705,00 EUR,
ki se nahajajo na dolžnikovem računu pri
Hranilnici Lon d.d., št. 60000-0000072142,
za katera je bilo s sklepom tukajšnjega sodišča z dne 20. 6. 2008, opr. št. K 145/2005,
podaljšano začasno zavarovanje zahtevka
za odvzem premoženjske koristi, se prenesejo na račun tukajšnjega sodišča (sodni depoziti) št. 01100-6960421661 (sklic
na št. 00-612-145-05) ter v primeru, da ta
denarna sredstva ne bodo s pravnomočno
sodbo v navedeni kazenski zadevi odvzeta kot premoženjska korist, izročijo Mestni
občini Koper.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 9. 2008
St 6/2008
Os-8643/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/2008
z dne 26. 9. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Higiena – Nega in zdravje
telesa, trgovina in posredovanje d.o.o.,
Ankaran, Kocjančičeva ulica 7, matična
številka 5755719, šifra dejavnosti 96.040 in
ga z istim sklepom takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 9. 2008
St 21/2008
Os-8644/08
To sodišče je s sklepom z dne 26. 9.
2008, opr. št. St 21/2008, začelo in takoj
zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Zdravstveni zavod Zdrav otrok
Koper, Obrtniška ulica 30, Koper, matična številka 2259591000, šifra dejavnosti
86.220.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
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Zoper sklep imajo morebitni upniki možnost vložiti pritožbo v roku 15 dni po objavi
tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 9. 2008

je stanovanja št. 18 v I. nadstropju, na naslovu Kajuhova 12, 2319 Poljčane, v izmeri
59 m2, do 1/2 celote.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 26. 8. 2008

Izvršbe

Objave
zemljiškoknjižnih zadev

In 2004/34
Os-7878/08
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 11. 5.
2007 ob 12. uri, v izvršilni zadevi opravilna
številka In 2004/34, ki se vodi na Okrajnem
sodišču v Murski Soboti, upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana,
proti dolžniku Tiborju Kučanu, Šalovci 165,
Šalovci in tretji Časar Majdi, Šalovci 164,
Šalovci, ki jo zastopa odvetnik Oskar Šooš
iz Murske Sobote, zaradi izterjave 7.892,51
EUR, opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer poslovnega prostora – lokala v skupni površini
29,29 m2, v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Šalovci 161, 9204
Šalovci, ki stoji na parc. št. 2582, vpisanega pri vl. št. 943, k.o. Šalovci in sestoji iz
glavnega prostora, predprostora, kuhinjske
niše in WC.
In 230/2008
Os-7879/08
V pridruženi izvršilni zadevi opr. št.
In 230/2008, Okrajnega sodišča v Murski
Soboti, upnika RS, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Davčni urad Murska
Sobota, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Murski Soboti, zoper
dolžnike: 1. Rok Kučan in 2. Žan Kučan, oba
Gornji Petrovci 92, ki ju oba zastopa zakonita zastopnica Majda Časar, Gornji Petrovci
92, zaradi izterjave 36.796,68 EUR s pp,
je predlagana izvršba na isto nepremičnino dolžnika, kot je navedena v rubežnem
zapisniku št. IZV 2007/373 z dne 21. 5.
2007. Izvršba je dovoljena s sklepom opr.
št. In 230/2008 z dne 16. 9. 2008.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 9. 2008
In 195/2008
Os-7880/08
V pridruženi izvršilni zadevi opr. št.
In 195/2008 Okrajnega sodišča v Murski
Soboti, upnika Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni
urad Murska Sobota, Slomškova 1, Murska Sobota, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Murski
Soboti, zoper dolžnika Bojan Kozar s.p.,
Grafiti, trgovina, fotokopiranje, servis, Ulica
Mikloša Kuzmiča 2, Murska Sobota, stanujočega Cvetkova 40, Murska Sobota, zaradi
izterjave 65.765,63 EUR s pp, je predlagana izvršba na isto nepremičnino dolžnika,
kot je navedena v rubežnem zapisniku št.
IZV 2003/0091 z dne 21. 6. 2004. Izvršba
je dovoljena s sklepom opr. št. In 195/2008
z dne 15. 9. 2008.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 9. 2008
In 45/2008
Os-7581/08
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 6. 5.
2008, opr. št. In 45/2008, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici, je bil dne 1. 7. 2008
opravljen v korist upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to

Dn 8012/2007
Os-4374/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj-Sivko, s sklepom z dne 12. 3. 2008, Dn št. 8012/2007,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Majde Krpan, Celje, Na Zelenici 9, po odvetniku mag. Igorju Karlovšku iz Celja, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
55 z dne 1. 7. 1993, sklenjene med prodajalcem Konzorcij upnikov LIK Celje in
kupovalko Majdo Lesjak, sedaj poročeno
Krpan, in sicer za stanovanje v Celju, Na
Zelenici 9, v izmeri 70 m2, vpisano pri vl.
št. 2534/41, k.o. Celje, nepremičnina id. št.
40.E. Pogodba je po izjavi predlagateljice
izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Krpan
Majde, roj. 21. 2. 1964, Na Zelenici 9, Celje,
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (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 v Celju
dne 23. 4. 2008
Dn 4751/2006
Os-7750/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
23. 7. 2008, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog predlagatelja Baburski Bogdana,
Janežičeva pot 8, Celje, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 10. 11. 1994,
za poslovni prostor št. 3 v izmeri 43,90 m2,
št. identifikatorja 24.E, v vl. št. 2434/25, k.o.
Celje, na naslovu Savinova ulica 7, Celje,
sklenjene med prodajalci Šelekar Ivanom,
Šeleker Emo, Šeleker Terzič Mileno in Šeleker Janezom, vsi stan. Jenkova 38, Celje
ter Baburski Bogdanom, Janežičeva pot 8,
Celje, kot kupcem.
Po izjavi predlagatelja je listina izgub
ljena.
Vknjižba lastninske pravice na nestanovanjski rabi v izmeri 43,90 m2, št. identifikatorja 24.E, v vl. št. 2434/25, k.o. Celje, se
zahteva v korist Baburski Bogdana, Janežičeva pot 8, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 8. 9. 2008

Dn 2293/2008
Os-7208/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Maksa Verderberja, Korpe
7, Blagovica, objavlja začetek postopkov
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin – kupoprodajne pogodbe z dne 30. 12. 1989,
sklenjene med prodajalcem Nadškofijskim
ordinariatom Ljubljana in kupcem Budau Tulijem, Korpe 7, Blagovica, ter kupne pogodbe z dne 5. 5. 1995, sklenjene med prodajalcem Budau Tulijem, Korpe 7, Blagovica in
kupcem Maksom Verderberjem, Streliška 9,
Ljubljana. Predmet pogodb, katera izvirnika
sta se izgubila, so bile nepremičnine parc.
št. 1440/1, 1440/2, 1440/3 ter 1/3 parc. št.
1446/2, vse k.o. Blagovica. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist predlagatelja
do celote, na podlagi kupne pogodbe z dne
5. 5. 1995, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 8. 2008
Dn 4484/2007
Os-7642/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Sabine Dobravec, Sitarjevška cesta 47/a, Litija, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
pogodbe št. 310/SPB-82 z dne 26. 7. 1982,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcema Miloradom in Teodoro Bogdanovič,
oba takrat stanujoča Popovičeva 5, Ljub
ljana ter kupne pogodbe z dne 30. 10. 1991
sklenjene med prodajalcema Miloradom in
Teodoro Bogdanovič, oba takrat stanujoča
Ljubljanska cesta 72, Domžale ter kupcem
Marjanom Zupanom, stanujočim Koseze 5a,
Vodice.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bilo enosobno stanovanje št. 14,
v 3. nadstropju stanovanjsko poslovnega
objekta SPB I center Domžale, sedaj vpisan
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 14.E,
v vložku 5728/15, k.o. Domžale. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist predlagateljice postopka do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 27. 12. 2004,
sklenjene med Marijo Gostinčar, Čeplje 11,
Lukovica, kot prodajalko in predlagateljico
kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 9. 2008
Dn 4620/2007
Os-7643/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljic Viktorije Hacin, Slovenska cesta 24, Mengeš in Darje Plevel, Mlaka 40,
Kamnik, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
313/SPB-82 z dne 31. 8. 1982, sklenjene
med prodajalcema SGD Beton Zagorje ob
Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcema Majdo Kamin in Jožetom Kaminom, oba takrat
Kvedrova 13, Ljubljana.
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Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo enosobno stanovanje št. 12,
v 3. nadstropju stanovanjsko poslovnega
objekta SPB I center Domžale, sedaj označeno v zemljiški knjigi kot nepremičnina št.
12.E, v vložku 5730/13, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljic postopka, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 24. 10. 2005, sklenjene med prodajalcem Petrom Horjakom,
Ljubljanska cesta 72a, Domžale ter predlagateljicama kot kupovalkama.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 9. 2008
Dn 4606/2007
Os-7644/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Viktorja Žnidaršiča, Ul. Simona Jenka 12, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
aneksa k pogodbi o prodaji in nakupu stanovanja z dne 17. 9. 1971, sklenjenega med
prodajalcem GIP Beton Zagorje ob Savi in
kupcem Viktorjem Žnidaršičem, takrat stanujočim Ljubljana, Štrossmayerjeva 3.
Predmet aneksa, katerega izvirnik se je
izgubil, je bila garaža, št. 17, ki se je nahajala v stanovanjskem bloku S I v Domžalah, sedaj označena v zemljiški knjigi kot
nepremičnina št. 31.E, v vložku 5657/32,
k.o. Domžale. Vknjižba lastninske pravice
se zahteva v korist predlagatelja postopka,
na podlagi listine, katere vzpostavitev se
zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 9. 2008
Dn 4618/2007
Os-7645/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Vere Prišel, Ljubljanska 72,
Domžale in Franca Prišla, Beričevo 2a, Ljub
ljana, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
288/SPB-82 z dne 3. 8. 1982, sklenjene
med prodajalcema SGD Beton Zagorje ob
Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcema Maksom Slapar in Mojco Slapar, oba takrat stanujoča Simona Jenka 4, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo enosobno stanovanje št. 24,
v 5. nadstropju stanovanjsko poslovnega
objekta SPB I center Domžale, sedaj vpisan
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 24.E,
v vložku 5728/25, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 23. 5. 1986, sklenjene med prodajalcema Mojco Slapar in
Maksom Slaparjem, oba takrat Ljubljanska
72, Domžale, kot prodajalcema in predlagateljema, kot kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebi-

ni listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 9. 2008
Dn 4983/2007
Os-7646/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljic Marije Vrščaj, Ljubljanska cesta 80a, Domžale in Marije Setnikar, Slape 72, Ljubljana, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 16/SPB-82 z dne 10. 8. 1982, sklenjene med prodajalcema SGD Beton Zagorje
ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupovalko
Almo Sušnik, stanujočo Dob 68, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se
je izgubil, je bilo enosobno stanovanje št.
15, v 4. nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta SPB – I center Domžale, sedaj
označeno v zemljiški knjigi kot nepremičnina 15.E, v vložku 5735/16, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist predlagateljic, za Marijo Vrščaj do 2/3 in
za Marijo Setnikar do 1/3 celotne nepremičnine, na podlagi pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 30. 5. 2000, sklenjene med
Almo Sušnik, takrat stanujočo Ljubljanska
80a, Domžale, kot prodajalko in predlagateljicama kot kupovalkama.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 9. 2008
Dn 4988/2007
Os-7648/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Franca Srebotnika, Ul. Simona
Jenka 12, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
in sicer aneksa k pogodbi o prodaji in nakupu stanovanja z dne 24. 9. 1971, sklenjenega med prodajalcem SGD Beton Zagorje
ob Savi in kupcema Francem Srebotnik ter
Stano Korošec, oba stanujoča Goce Delčeva 28, Ljubljana.
Predmet aneksa, katerega izvirnik se je
izgubil, je bila garaža št. 16, v stanovanjskem bloku S I v Domžalah, sedaj označena
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 30.E,
v vložku 5657/31, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
listine, katero vzpostavitev se zahteva in
sporazuma o delitvi skupnega premoženja
z dne 5. 2. 2001 sklenjenega med predlagateljem in Stanislavo Srebotnik.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 9. 2008
Dn 5002/2007
Os-7649/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Karmen Smolnikar, Domžale, Ljubljanska 72 in Jožeta Smolnikarja,
Maistrova ulica 16, Vir, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
pogodbe št. 251/SPB-82 z 1982, sklenjene
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med prodajalcema SGD Beton Zagorje ob
Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcema Mileno in Mihaelom Štularjem, stanujoča Titova 336, Ljubljana Črnuče ter kupoprodajne
pogodbe z dne 29. 1. 1990, sklenjene med
prodajalcema Mileno in Mihaelom Štularjem, Titova 336, Ljubljana Črnuče ter kupcema Barbaro in Mihom Meško, oba stanujoča
Žorgova 42, Ljubljana.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bilo enoinpolsobno stanovanje
št. 50/9, na naslovu Ljubljanska cesta 72a,
Domžale, sedaj vpisana v zemljiški knjigi
kot nepremičnina 50.E v vložku 5728/51,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka, za vsakega
do ene idealne polovice celotne nepremičnine, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
19. 6. 1996, sklenjene med prodajalcema
Barbaro Meško in Mihom Meško, oba sedaj
Potrčeva 4, Ljubljana ter predlagateljema
kot kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 9. 2008
Dn 4985/2007
Os-7650/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Sande Čavlović, Ljubljanska
cesta 72, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin
– pogodbe št. 305/SPB-82 z dne 5. 8. 1982,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcem Brankom Slavičkom, stanujočim Jarška
B 11, Ljubljana ter kupoprodajno pogodbo
z dne 14. 6. 1999, sklenjeno med prodajalcem Brankom Slavičkom, Preglov trg 1,
Ljubljana in kupovalko Čavlović Sando, Koroškega bataljona 9, Ljubljana.
Predmet pogodb je bilo enosobno stanovanje št. 19, v 4. nadstropju stanovanjsko
poslovnega objekta SPB I center Domžale,
sedaj označena v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 19.E, v vložku 5728/20, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 6. 1999,
katero vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 9. 2008
Dn 5716/2007
Os-7660/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Daniele in Draga Gazdek,
oba Ljubljanska cesta 76, Domžale, objavlja
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – k pogodbi št. 235/SPB-82,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcema Klobasa Andrejem in Klobasa Petro,
oba stanujoča Trubarjeva 66, Ljubljana.
Pogodba, katere izvirnik se je izgubil,
je bila sklenjena dne 16. 9. 1982, predmet
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pogodbe pa je bilo dvosobno stanovanje
v poslovno-stanovanjskem objektu SPB I št
57/IX, sedaj v zemljiški knjigi vpisana kot
nepremičnina št. 57.E, v vložku 5731/58,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka kot skupna
lastnina po nedoločenih deležih, na podlagi
pogodbe o prodaji oziroma o nakupu stanovanja z dne 5. 3. 1986, sklenjene med
prodajalcem Klobasa Andrejem in Klobasa
Petro, takrat stanujočo Ljubljanska 76, Domžale in predlagateljev kot kupcev.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 9. 2008
Dn 949/2008
Os-7661/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Frančiške Rutnik in Uroša
Rutnika, oba Ljubljanska cesta 72a, Domžale ter Nataše Hribar, Mala ulica 7, Prevoje pri Šentvidu, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 39/SPB-82 z dne 28. 7. 1982, sklenjene med prodajalcema SGD Beton Zagorje
ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcema
Francem in Francko Rutnik, Veljka Vlahoviča 1d, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo dvosobno stanovanje št. 3,
v pritličju stanovanjsko-poslovnega objekta SPB I Domžale, sedaj vpisana v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 3.E, v vložku
5730/4, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev po solastninskih deležih na podlagi sklepa o dedovanju Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enote v Domžalah,
opr. št. D 77/94 z dne 12. 7. 1994 ter delno
na podlagi listine, katere vzpostavitev se
zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 9. 2008
Dn 5888/2007
Os-7662/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Mateje Cmrekar, Šubičeva
ulica 23, Vir in Marka Dejaka, Ljubljanska
cesta 72, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in
sicer pogodbe št. 67/SPB-82 z dne 29. 7.
1982, sklenjene med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
ter kupovalko Anico Dejak, takrat stanujočo
Zupančičeva 7, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
25, v VI. nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta SPB Domžale, sedaj v zemljiški
knjigi vpisana kot nepremičnina št. 25.E,
v vložku 5728/26, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev za vsakega do 1/2,
na podlagi listine, katere vzpostavitev se
zahteva ter sklepa o dedovanju Temeljnega
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sodišča v Ljubljani, Enota v Domžalah, opr.
št. D 242/84 z dne 20. 8. 1985.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 9. 2008
Dn 948/2008
Os-7663/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Orjane Mikuž, Ljubljanska
cesta 76, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
pogodbe sklenjene nedoločenega dne pred
25. 8. 1988, med SGP Beton Zagorje ob
Savi in GIP Ingrad Celje, kot prodajalcema
in kupcem, katerega ime je neznano ter darilne pogodbe z dne 25. 8. 1988, sklenjene
med neznanim darovalcem in mld. Zupančič
Anjo, stanujočo Ljubljana, Polonce Čude 2.
Predmet obeh pogodb je bilo enoinpolsobno stanovanje št. 17, v III. nadstropju
stanovanjsko poslovnega objekta SPB
I Domžale, sedaj vpisano v zemljiški knjigi
kot nepremičnina št. 17.E, v vložku 5731/18,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice do celote, na podlagi
sporazumnega dogovora o delitvi skupnega premoženja ob razvezi zakonske zveze,
sklenjenega pri notarki Majdi Lokošek, Kolodvorska 6, Domžale, opr. št. SV 212/03
z dne 12. 3. 2003.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 9. 2008
Dn 2756/2008
Os-7664/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Vide Rakef, Ljubljanska cesta 88, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne 23. 12. 1992, sklenjene med prodajalcema Sandejem in Jasmino Đorđevski
ter kupcem Senadom Sijarićem, stanujočim
Čanžekova 1, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo enosobno stanovanje št. 23,
v 3. nadstropju stanovanjsko poslovnega
objekta SPB I center Domžale, sedaj označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina št.
23.E, v vložku 5743/24, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi
menjalne pogodbe z dne 18. 10. 1993, sklenjene med Srebernjak Francem in Justino
Srebernjak Suzano, kot prvo pogodbenima
strankama ter predlagateljico kot drugo pogodbeno stranko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 9. 2008

Dn 1121/2008
Os-7665/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Marije Zajc, Ljubljanska cesta 76a, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 153/SPB-82 z dne 23. 8. 1982,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupovalko Marijo Zajc, Jarše 11, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo enosobno stanovanje št. 8,
v II. nadstropju stanovanjsko poslovnega
objekta SPB I Domžale, sedaj vpisanega
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 8.E,
v vložku 5733/9, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi listine, katere vzpostavitev se
zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 9. 2008
Dn 5835/2007
Os-7666/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Andje Strizović, Domžale,
Ljubljanska 90, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o tranšnem plačilu št. 28/90-SPB-F z dne
21. 5. 1990, sklenjene med prodajalcema
SGP Gradnje Domžale p.o. in GIP Ingrad
Celje p.o. ter kupcema Vinkom in Fatimo
Gnidič, takrat stanujoča Metoda Mikuža 10,
Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje št. 43, v IV. nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta
SPB – I Domžale, sedaj vpisanega v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 63.E, v vložku
5745/64, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 23. 2. 1998,
sklenjene med Vinkom Gnidičem in Fatimo
Gnidič, oba takrat stanujoča Ljubljanska cesta 90, Domžale, kot prodajalcema ter predlagateljico, kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 9. 2008
Dn 946/2008
Os-7668/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Ljudmile Svetlin, Ljubljanska
cesta 80a, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 36200-246/93 – 3 z dne 27. 9.
1993, sklenjene med Občino Domžale, kot
prodajalko in Ljudmilo Svetlin, stanujočo
Ljubljanska cesta 80a, Domžale, kot kupovalko.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo enosobno stanovanje, v stanovanjskem bloku z naslovom Ljubljanska
80a, Domžale, sedaj vpisano v zemljiško
knjigo kot nepremičnina št. 10.E, v vložku
5735/11, k.o. Domžale.
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Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice do celote, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 9. 2008
Dn 5971/2007
Os-7669/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Admirja Turkanovića, Ljub
ljanska cesta 76, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, in sicer pogodbe z dne 24. 12. 1988,
sklenjene med prodajalcema Vando Marolt
in Markom Maroltom, oba takrat stanujoča
Ljubljanska cesta 76a, Domžale ter Emilom
Troha, stanujočem bratov Babnik 14, Ljub
ljana, kot kupcem.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila garsonjera št. 13, v stanovanjsko poslovnem objektu SPB Domžale, sedaj
v zemljiški knjigi vpisana kot nepremičnina
13.E, v vložku 5733/14, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice, se zahteva
v korist predlagatelja do celote, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 25. 5. 2005, sklenjene med prodajalko Šefkijo Bašić, Ljub
ljanska 76a, Domžale in predlagateljem kot
kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 9. 2008
Dn 2764/2008
Os-7670/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Jožeta Lukežiča, Ljubljanska
cesta 84, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. SPB-1/II-240 z dne 25. 2. 1987,
sklenjene med prodajalcem SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcema Mileno in Vladimirjem Ramšakom, oba
Cesta na Svetje 9, Medvode.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil garažni boks št. 70, v stanovanjsko poslovnem objektu SPB 1 center
Domžale, sedaj vpisan v zemljiški knjigi kot
nepremičnina št. 67.E v vložku 5855/68, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 7.
2000, sklenjene med prodajalko Lovrinović
Ljubico, Ljubljanska 72, Domžale ter predlagateljem kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice in v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 9. 2008
Dn 2765/2008
Os-7671/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Lidije Leb, Maistrova ulica 9,

Mengeš, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
69/90-SPB-F z dne 29. 8. 1990, sklenjene
med prodajalcema SGP Gradnje Domžale
p.o. in GIP Ingrad Celje p.o. ter kupovalko
Lidijo Leb, Maistrova ulica 9, Mengeš.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se
je izgubil, je bilo stanovanje št. 68, v VI.
nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta SPB 1 center Domžale, sedaj označen
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 68.E,
v vložku 5745/69, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi listine, katere vzpostavitev se
zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 9. 2008
Dn 2759/2008
Os-7672/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Darje Flisek, Ulica Simona
Jenka 11, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
aneksa k pogodbi o prodaji in nakupu stanovanja, sklenjenega dne 29. 9. 1971, med
prodajalcem GIP Beton Zagorje ob Savi in
kupovalko Barbaro Flisek, Polje 15, Zagorje.
Predmet aneksa, katerega izvirnik se je
izgubil, je bila garaža št. 33, v stanovanjskem bloku S II v Domžalah, sedaj vpisana
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 31.E,
v vložku 5541/32, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi listine, katero vzpostavitev se
zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 9. 2008
Dn 944/2008
Os-7673/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Martina Godca, Ljubljanska
cesta 84, Domžale in Nataša Stojmenović,
Topniška ulica 45, Ljubljana, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. SPB-1/II-190 z dne
14. 3. 1986, sklenjene med prodajalcema
SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad
Celje ter kupovalko Bojano Cvetko, stanujočo Hladilniška 8, Zalog.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila garsonjera D-70/IX, v stanovanjsko poslovnem objektu SPB 1 Domžale, sedaj vpisana v zemljiški knjigi kot
nepremičnina št. 77.E, v vložku 5738/78,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev, za vsakega do 1/2
celotne nepremičnine, na podlagi pogodbe
o prodaji stanovanja z dne 30. 11. 1998,
sklenjene med prodajalcem Vinkom Juhartom, Dragarjeva 20, Rodica in predlagateljema kot kupcema.
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Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 9. 2008
Dn 941/2008
Os-7674/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Radima in Hava Mahiča,
oba stanujoča Ljubljanska cesta 88, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, in sicer pogodbe, ki
je bila sklenjena v skladu s predpogodbo
št. E-65/87 z dne 17. 12. 1987, med prodajalcema SGD Gradnje Domžale p.o. in
GIP Ingrad Celje p.o. in kupcema Jasminko
Šadič, Breg 8, Ljubljana in Šadič Ahmetom,
Vojkova 9, Ljubljana ter menjalne pogodbe
z dne 12. 7. 1991, sklenjene med Terezijo
Bukovec, Moškričeva 40/a, Ljubljana in Jasminko ter Ahmetom Šadičem, takrat oba
stanujoča Ljubljanska cesta 88, Domžale.
Predmet pogodbe, ki je bila sklenjena
v sladu s predpogodbo št. E-65/87 z dne
7. 12. 1987, je bilo enosobno stanovanje
št. 22/III, v stanovanjsko poslovnem objektu SPB Domžale, sedaj vpisano v zemljiški knjigi kot nepremičnina 22.E, v vložku
5743/23, k.o. Domžale, predmet menjalne
pogodbe, katere izvirnik se je izgubil, pa
poleg že omenjene nepremičnine tudi dvoinpolsobno stanovanje v izmeri 55,41 m2,
v stanovanjski zgradbi na naslovu Moškričeva 40, Ljubljana.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva pri nepremičnini 22.E, vpisani v vl. št.
5743/23, k.o. Domžale, v korist predlagateljev, za vsakega do 1/2, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 14. 11. 2000, sklenjene med
prodajalcem Andrejem Faležem, Ljubljanska
cesta 88, Domžale ter predlagateljema kot
kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 9. 2008
Dn 2843/2008
Os-7680/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljic Vesne Svetek, Domžale, Ljub
ljanska cesta 80 in Tatjane Svetek, Polje,
cesta VI št. 24, Ljubljana, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 258/SPB-82 z dne 30. 7.
1982, sklenjene med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
ter kupcema Zdravkom in Eriko Poglajen,
Dobovec 32, Trbovlje. Predmet pogodbe,
katere izvirnik se je izgubil, je bila garsonjera št. 79, v 11. nadstropju stanovanjsko
poslovnega objekta SPB I center Domžale,
sedaj označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 79.E, v vložku 5502/80, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljic postopka, in sicer za
Vesno Svetek do 4/11 in Tatjano Svetek
do 7/11 celotne nepremičnine, na podlagi
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 8. 9.

Stran

3516 /

Št.

99 / 17. 10. 2008

2004, sklenjene med prodajalcem Miroslavom Petrovcem, Zabukovica 80d, Žalec in
predlagateljicama kot kupovalkama.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljic
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 9. 2008
Dn 945/2008
Os-7681/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Lene Jevnik in Saša Aleksandra Korošca, oba stanujoča Ljubljanska cesta 84, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. SPB–1/II-174 z dne 4. 3. 1986,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcema Dušanom in Marijo Hvasti, stanujoča
Ljubljanska 80, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je izgubil, je bilo trisobno stanovanje št. D-43/VI,
v stanovanjsko poslovnem objektu SPB - 1
Domžale, sedaj vpisana v zemljiški knjigi kot
nepremičnina št. 46.E, v vložku 5738/47,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev, za vsakega do 1/2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
25. 9. 2001, sklenjene med prodajalcema
Bogdanom Štimcom in Vesno Štimec, oba
Ljubljanska cesta 84, Domžale ter predlagateljema kot kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 9. 2008
Dn 2844/2008
Os-7682/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Hamita Osmani, Ljubljanska
cesta 90, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. E-114/87 – K z dne 6. 10. 1988,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Indrad Celje ter kupcema Sanjo Bočko Logar in Milenkom Logarjem.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se
je izgubil, je bilo enosobno stanovanje št.
20, v 3. nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta SPB I center Domžale, sedaj
označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 20.E, v vložku 5743/21, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 3.
2004, sklenjene med prodajalko Planinc Viktorijo, Ljubljanska cesta 88, Domžale in predlagateljem kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 9. 2008
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Dn 5890/2007
Os-7683/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Damjana Franetiča, Domžale, Ljubljanska cesta 88, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer pogodbe št. SPB-I/II – 216
z dne 4. 6. 1986, sklenjene med prodajalcema SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP
Ingrad Celje ter kupcema Mitjem Bizjakom
in Radoslavo Bizjak, oba stanujoča Simona
Jenka 9, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila zunanja garaža št. 35, v poslovno stanovanjskem objektu SPB I Domžale, stoječa na parc. št. 3850/16, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 6. 1995, sklenjene med prodajalcema Mitjem Bizjakom in
Radoslavo Bizjak, oba stanujoča Simona
Jenka 9, Domžale in predlagateljem kot
kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 9. 2008
Dn 5994/2007
Os-7684/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Vide in Radovana Golavšek,
oba stanujoča Trta 31, Radomlje, objavlja
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – pogodbe št. 63/D-16/89
z dne 23. 5. 1989, sklenjene med prodajalcema SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP
Ingrad Celje ter kupcem Kozole Alojzijem,
Gortanova 10, Piran.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil poslovni prostor v stanovanjsko poslovnem objektu SPB-I v Domžalah,
sedaj vpisano v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 112.E, v vložku 5743/113, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev za vsakega do 1/2,
na podlagi pogodbe o prodaji poslovnega
prostora z dne 11. 2. 1993, sklenjene med
Alojzijem Kozole, Gortanova 10, Piran, kot
prodajalcem in predlagateljema kot kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 9. 2008
Dn 1580/2008
Os-7776/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Marije Sajovic, Srebrničeva
28, Ljubljana, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 151/SPB-82 z dne 25. 8. 1982, sklenjene med prodajalcema SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupovalko
Marijo Arnež, Srednje Jarše 37, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila garsonjera št. 31, v IV. nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta
SPB 1 center Domžale, ki je v zemljiški knji-

gi označena kot nepremičnina 31.E, v vložku 502/32, k.o. Domžale ter garaža, stoječa
na parc. št. 3858/3, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice, na podlagi izročilne
pogodbe in pogodbe o razdelitvi solastnine
z dne 24. 10. 1994, sklenjene med Arnež
Marijo, Šaranovičeva cesta 16, Vir, kot izročiteljico ter Sajovic Marijo, Srebrničeva 28,
Ljubljana, Šesek Nušo, Primožičeva 1, Črnuče in Arnež Matejo, Šaranovičeva cesta
16, Vir, Domžale, kot prevzemnicami.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 9. 2008
Dn 1654/2008
Os-7778/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Irene Rak, Ljubljanska cesta 80, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. SPB-1/II-113 z dne 18. 6. 1985, sklenjene med prodajalcema SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcem
Občinskim svetom ZSS Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil garažni boks v stanovanjsko
poslovnem objektu SPB 1 Domžale, ki je
sedaj označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina, št. 35.E, v vložku 5855/36, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice do celote, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 8. 12. 2004, sklenjene med prodajalcem ZSS Območna organizacija Ljubljana in okolica, Parmova 51,
Ljubljana ter predlagateljico kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 9. 2008
Dn 1872/2008
Os-7781/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Jova Konculića, stanujočega
Ljubljanska cesta 80, Domžale, objavlja
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. 165/SPB – 82
z dne 16. 8. 1982, sklenjene med prodajalcema SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupovalko Liljano Učak, takrat
stanujočo Kališnikov trg 10, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo enoinpolsobno stanovanje št.
22, v IV. nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta SPB 1 center Domžale, ki je
sedaj označena v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 116.E, v vložku 5855/117, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 11.
2003, sklenjene med Liljano Rajšter, Ljub
ljanska cesta 80, Domžale, kot prodajalko in
predlagateljem kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pra-
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vilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 9. 2008
Dn 1118/2008
Os-7782/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Jožeta Vojska, Ljubljanska cesta 88, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. E-6/89-G z dne 17. 10. 1989, sklenjene med prodajalcema SGD Beton Zagorje
ob Savi n.sol.o in GIP Ingrad Celje n.sol.o.
ter Štefanijo Rajačič-Hodej in Darkom Rajačičem, stanujoča Marinkov trg 12, Ljubljana,
kot kupcema.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila garaža v izmeri 16 m2, ki je
označena s parc. št. 3877/2, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 1.
2008, sklenjene med prodajalcema Darkom
Rajačičem in Štefanijo Rajačič-Hodej, oba
stanujoča Vzajemna ulica 16, Ljubljana in
predlagateljem kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 9. 2008
Dn 1658/2008
Os-7784/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagateljev Milana Vukelja in Barbare Jurca, oba stanujoča Ljubljanska 84,
Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pogodbe št.
SPB-1/II-115A z dne 26. 3. 1986, sklenjene med prodajalcema SGD Beton Zagorje
ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupovalko
Nevenko Pavlič, Rožna dolina, Cesta XVII.
št. 10, Ljubljana ter kupoprodajne pogodbe
z dne 24. 8. 1995, sklenjene med prodajalko Kren Pavlič Nevenko, stanujočo Rožna dolina, Cesta XVII. št. 10, Ljubljana, kot
prodajalko ter kupcema Stojanom in Jozefino Stevanović, stanujočo Ljubljanska 84,
Domžale.
Predmet pogodbe, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bilo dvosobno stanovanje v stanovanjsko poslovnem objektu SPB 1 Domžale, št. stanovanja 84, v XI. nadstropju,
sedaj označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 90.E, vpisan v vložku 5738/91,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka, za vsakega do 1/2 celotne nepremičnine, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 21. 6. 1999,
sklenjene med prodajalcema Stojanom in
Jozefino Stevanović, oba Ljubljanska 84,
Domžale ter predlagateljema kot kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 9. 2008

Dn 1662/2008
Os-7785/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagatelja Franca Beškovnika, Ljub
ljanska cesta 76, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, pogodbe št. 19 z dne 9. 12. 1982 in
aneksa k tej pogodbi z dne 6. 5. 1986, ki
so jih sklenili prodajalca SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupec
Franc Beškovnik, takrat stanujoč Skomarje
26, Zreče.
Predmet pogodbe in aneksa, katerih izvirnika sta se izgubila, je bil garažni boks
v poslovno stanovanjskem objektu SPB 1
Domžale, ki je sedaj označen v zemljiški
knjigi kot nepremičnina št. 43.E, v vložku
5855/44, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote,
na podlagi zemljiškoknjižnih listin, katerih
vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 9. 2008
Dn 1655/2008
Os-7786/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Monike Pekošak, Ljubljanska
cesta 84a, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. SPB-1/II-135 z dne 5. 11.
1985, sklenjene med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
ter kupcema Stojanko Bilbija, Prištinska 8,
Ljubljana in Markom Bilbija, Trg oktobrske
revolucije 2, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje v stanovanjsko poslovnem objektu SPB 1 Domžale, ki je sedaj
označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina
št. 1.E, v vložku 5741/2, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 3.
2004, sklenjene med prodajalko Travnikar
Jožefo, Ljubljanska cesta 84a, Domžale ter
predlagateljico kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 9. 2008
Dn 1572/2008
Os-7787/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Uroša Planinca, Ljubljanska
cesta 72, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. SPB-1/I-234 z dne 27. 11. 1986,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupovalko Nino Kolomaz, Veljka Vlahoviča 11,
Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil garažni boks v stanovanjsko
poslovnem objektu SPB-1 center Domžale,
ki je sedaj označen v zemljiški knjigi kot
nepremičnina št. 16.E, v vložku 5855/17,
k.o. Domžale.
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Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja do celote, na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča
v Domžalah D 182/2001 z dne 13. 7. 2001.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 9. 2008
Dn 1875/2008
Os-7788/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Marije Trškan, Mala Loka
17a, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. SPB-1/I-180-6 z dne 14. 4. 1986, sklenjene med prodajalcema SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupovalko
Snežno Butkovič, stanujočo Ljubljanska 76,
Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil garažni boks št. 27, v stanovanjsko poslovnem objektu SPB 1 Domžale, ki je sedaj označen v zemljiški knjigi kot
nepremičnina št. 24.E, v vložku 5855/25,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
19. 4. 2000, sklenjene med Marijo Snežno
Butkovič, Primožičeva 1, Ljubljana, kot prodajalko in predlagateljico, kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 9. 2008
Dn 2297/2008
Os-7789/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Boruta Filipa, Miklošičeva ulica 1/B, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 18 z dne 24. 8. 1982, sklenjene med
prodajalcema SGD Beton Zagorje ob Savi in
GIP Ingrad Celje ter kupcem Martinom Filipom, Miklošičeva ulica 1/B, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila zunanja garaža št. 28, v stanovanjsko poslovnem objektu SPB 1 center
Domžale, sedaj označeno v zemljiški knjigi
kot parc. št. 3858/8, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote,
na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. D 204/2004
z dne 9. 9. 2004.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 9. 2008
Dn 1665/2008
Os-7790/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Boštjana Kavčiča, Savska cesta 6a, Ljubljana, objavlja začetek postopka
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vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o tranšnem plačilu št. 39/90-SPB-F z dne
30. 5. 1990, sklenjene med SGP Gradnje
Domžale in GIP Ingrad Celje p.o. kot prodajalcema ter Musom Mavmudovskim, Zupančičeva 15, Dob, kot kupcem.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje št. 10, v stanovanjsko poslovnem objektu SPB 1 Domžale, sedaj vpisan v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 10.E, v vložku 5745/11, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 12. 4. 1996,
sklenjene med Mavmudovskim Musom, stanujočim Ljubljanska 90, Domžale, kot prodajalcem in predlagateljem, kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 9. 2008
Dn 2186/2008
Os-7791/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Damjana Darovca, Ljubljanska
cesta 80, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. SPB-1/I-200 z dne 15. 4. 1986,
sklenjene med prodajalcema SGP Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupovalko Adrijano Novak Darovec, takrat stanujočo Ljubljanska 76, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil garažni boks št. 9, ki je sedaj
označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina
št. 131.E, v vložku 5855/132, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča
v Domžalah, opr. št. D 257/2006 z dne 22. 5.
2007.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 9. 2008
Dn 1878/2008
Os-7792/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Suzane Žolgar, Željka Žolgarja in Zlatka Žolgarja, vsi Kidričeva ulica 45,
Rogaška Slatina, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. SPB-1/II-192/G z dne 2. 4. 1986,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupovalko Zlato Perše, stanujočo Ljubljanska
76, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil stanovanjski boks št. 45, v stanovanjsko poslovnem objektu SPB 1 center
Domžale, ki je sedaj označen v zemljiški
knjigi kot nepremičnina št. 28.E, v vložku
5855/29, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev, za vsakega do 1/3
celotne nepremičnine, na podlagi kupne
pogodbe z dne 18. 8. 1999, ki so jo sklenili
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Perše Zlata, Ljubljanska 76, Domžale, kot
prodajalka ter predlagatelji kot kupci.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 9. 2008
Dn 1879/2008
Os-7793/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Suzane Žolger, Kidričeva ulica 45, Rogaška Slatina, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. SPB – 1/I – 194-G z dne 2. 4.
1986, sklenjene med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
ter kupcem Hranislavom Zdravkovičem, stanujočim Ljubljanska cesta 76, Domžale.
Predmet pogodbe katere izvirnik se je
izgubil, je bil garažni boks št. 33, v stanovanjsko poslovnem objektu SPB 1 center
Domžale, ki je sedaj označen v zemljiški
knjigi kot nepremičnina št. 30.E, v vložku
5855/31, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 10. 1 2001,
sklenjene med prodajalcem Zdravkovič Hranislavom, Ob žici 7, Ljubljana in predlagateljico kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 9. 2008
Dn 1571/2008
Os-7794/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Dušice Vrbanc, Ljubljanska
cesta 80, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 307SPB – 82 z dne 30. 7. 1982,
sklenjene med prodajalcema SGP Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje in kupovalko Dušico Vrbanc, takrat stanujočo
Gorazdova 19, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se
je izgubil, je bila garsonjera št. 74, v XI.
nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta SPB 1 Domžale, ki je sedaj označena
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 74.E,
v vložku 5502/75, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi listine, katere vzpostavitev se
zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 9. 2008
Dn 2208/2008
Os-7796/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Zoltana Drvarića, Ul. Simona
Jenka 11, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,

aneksa z dne 29. 9. 1971, k pogodbi o prodaji in nakupu stanovanja z dne 4. 5. 1971,
sklenjenega med GIP Beton Zagorje ob Savi
in Zoltanom Drvarićem, takrat stanujočim
Črnuče 14, Ljubljana.
Predmet aneksa, katerega izvirnik se
je izgubil, je bila garaža v stanovanjskem
bloku S II v Domžalah, ki je sedaj označena
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 30.E,
v vložku 5541/31, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote,
na podlagi listine, katero vzpostavitev se
zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 9. 2008
Dn 1653/2008
Os-7797/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Brede Potokar, Miklošičeva
ulica 19, Domžale in Marjana Zupančiča,
Parmska cesta 19, Ljubljana, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, pogodbe št. 177/SPB-82 z dne 30. 7.
1982 in aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne 7. 4.
1986, sklenjene med prodajalcema SGP
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
ter kupcema Bredo Potokar, takrat stanujočo Ljubljanska 80, Domžale ter Marjanom
Zupančičem, takrat stanujočim Štepanska
cesta 13c, Ljubljana.
Predmet pogodbe in aneksa, katerih izvirnika sta se izgubila, je bila garsonjera št.
6, v I. nadstropju stanovanjsko poslovnega
objekta SPB 1 v Domžalah, sedaj označena
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 6.E,
v vložku 5502/7, k.o. Domžale ter garažni
boks, sedaj označen v zemljiški knjigi kot
nepremičnina 69.E, v vložku 5855/70, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev po nedoločenih deležih, na podlagi zemljiškoknjižnih listin, katerih vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 9. 2008
Dn 2245/2008
Os-7799/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Elvisa Zalaznika, Ljubljanska
cesta 81, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe, ki je sklenjena nedoločenega dne
leta 1986, med prodajalcema SGP Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcem Milanom Zagarjem, Ul. Matije Tomca
4, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil garažni boks št. 52, v stanovanjsko poslovnem objektu SPB 1 center
Domžale, sedaj vpisan v zemljiški knjigi kot
nepremičnina, št. 49.E, v vložku 5855/50,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote, na
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podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 6. 10.
2005, sklenjene med Miranom Zagarjem, Ul.
Matije Tomca 4, Domžale, kot prodajalcem
in predlagateljem, kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 9. 2008
Dn 2239/2008
Os-7800/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Ivana Domjanića, Vir, Zoisova ulica 10, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
pogodbe št. E-9/89-G z dne 14. 12. 1989,
sklenjene med prodajalcema SGP Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcem
Alojzom Dolinškom, stanujočim Glavarjeva
45, Ljubljana ter menjalne pogodbe z dne
2. 4. 1990 sklenjene med Jakobom Širovnikom, Ljubljanska 80, Domžale ter Alojzom
Dolinškom, Glavarjeva 45, Ljubljana.
Predmet pogodbe št. E-9/89-G z dne
14. 12. 1989 in katere izvirnik se je izgubil,
je bila zunanja garaža, v stanovanjsko poslovnem objektu SPB 1 Domžale, označena
v zemljiški knjigi kot parc. št. 3877/3, k.o.
Domžale, predmet menjalne pogodbe z dne
2. 4. 1990, katere izvirnik se je izgubil pa
tudi poleg zgoraj omenjene nepremičnine še
garaža št. 1, v sklopu stanovanjsko poslovnega objekta SPB 1 center Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 11.
2001, sklenjene med prodajalcem Širovnik
Jakobom, Ljubljanska cesta 80, Domžale in
predlagateljem kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 9. 2008
Dn 2235/2008
Os-7801/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Jelke Levec, Ljubljanska cesta
103, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. SPB – 1/II. faza – 215 z dne 30. 5.
1986, sklenjene med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
ter kupcema Petrom Levec in Jelko Levec,
oba Ljubljanska 103, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila zunanja garaža v sklopu stanovanjsko poslovnega objekta SPB 1 center Domžale, sedaj označeno v zemljiški
knjigi kot nepremičnina parc. št. 3850/18,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi listine, katere vzpostavitev se
zahteva ter sklepa o dedovanju Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enote v Domžalah,
D 208/94 z dne 15. 12. 1994.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebi-

ni listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 9. 2008
Dn 2234/2008
Os-7802/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Ignacija in Marije Šepic, Ljub
ljanska 92, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
pogodbe SPB – 1/I222 z dne 28. 8. 1986,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcem Darkom Lundrom, takrat stanujočim
Emonska 18, Ljubljana ter kupoprodajne
pogodbe z dne 4. 4. 1991, sklenjene med
prodajalcem Darkom Lundrom, Emonska
18, Ljubljana in predlagateljema kot kupcema.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta
se izgubila, je bila garaža v sklopu stanovanjsko poslovnega objekta SPB 1 center
Domžale, sedaj vpisana v zemljiški knjigi
kot nepremičnina, parc. št. 3850/21, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka kot skupna
lastnina po nedoločenih deležih, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 4. 1991,
katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 9. 2008
Dn 2315/2008
Os-7803/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Jožefa Putanca, Miklošičeva
ulica 1/E, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. SPB – 1/I – 138 z dne 13. 11.
1985, sklenjene med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
ter kupcem Jožefom Potancem, stanujočim
Veljka Vlahoviča 1/E, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil garažni boks v stanovanjsko
poslovnem objektu SPB 1 center Domžale, sedaj označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 5.E, v vložku 5855/6, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote,
na podlagi listine, katere vzpostavitev se
zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 9. 2008
Dn 2314/2008
Os-7804/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Janeza Mihelčiča, Ulica Matije
Tomca 4, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. SPB-1/I-241 z dne 15. 12. 1986,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kup-
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cem Janezom Mihelčičem, takrat stanujočim
Ljube Šercerja 4, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil garažni boks v stanovanjsko
poslovnem objektu SPB 1 center Domžale, sedaj označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 42.E, v vložku 5855/43, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote,
na podlagi zemljiškoknjižne listine, katere
vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 9. 2008
Dn 2828/2008
Os-7805/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Gorana in Milene Kojadinovića, oba stanujoča Ljubljanska cesta 76,
Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne
pogodbe št. 950-76/92 z dne 16. 9. 1993,
sklenjene med prodajalcem SDK Republike
Slovenije, podružnica Ljubljana in kupcema
Nenadom in Matejo Miklič, stanujočo takrat
Ljubljanska 76, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje št. 10, v II. nadstropju, v stanovanjskem objektu v Domžalah na naslovu Ljubljanska 76. Sedaj je
predmetna nepremičnina vpisana v zemljiški
knjigi kot nepremičnina št. 10.E, v vložku
5731/11, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev, za vsakega do 1/2
celotne nepremičnine, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 12. 2004, sklenjene med Matejo Miklič, Majo Miklič in Rokom
Mikličem, vsi Ljubljanska 76, Domžale, kot
prodajalci in predlagateljema kot kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 9. 2008
Dn 2827/2008
Os-7806/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Miša Subotića, Ljubljanska
cesta 76, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
pogodbe št. 108/SPB-82 z dne 10. 8. 1982,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcema Jolico in Mitjem Frangežem, oba Ljub
ljanska 76, Domžale, pogodbe o zamenjavi
stanovanj z dne 6. 10. 1986, sklenjene med
Martinom in Jagodo Kosmino, oba stanujoča Ljubljanska 76, Domžale ter Jolico, Mitjem in Markom Frangežem, vsi stanujoči
Ljubljanska 76, Domžale ter pogodbe o zamenjavi stanovanj z dne 5. 6. 1987, sklenjene med Martinom in Jagodo Kosmina,
oba stanujoča Ljubljanska 76, Domžale ter
Miroslavom in Loti Purger, oba stanujoča
Ljubljanska 84, Domžale.
Predmet pogodb, katerih izvirniki so se
izgubili, je bilo med drugimi tudi dvosobno
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stanovanje št. 48, na naslovu Domžale, Ljub
ljanska cesta 76, sedaj vpisana v zemljiški
knjigi kot nepremičnina št. 48.E, v vložku
5731/49, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 6.
1999, sklenjene med Loti Kokalj, Ul. Marije
Mlinar 2, Ljubljana in Miroslavom Purgerjem, Ljubljanska 76, kot prodajalcema ter
predlagateljem kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 9. 2008
Dn 2304/2008
Os-7807/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Danijele in Milana Koširja,
oba Ljubljanska cesta 72, Domžale, objavlja
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 23. 12. 1991, sklenjene med prodajalcem IMP Elektromonter d.o.o., Vojkova
58, Ljubljana in kupcem Milanom Krevsom,
stanujočim Ljubljanska 76, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje v poslovno stanovanjskem objektu SPB 1 Domžale, na naslovu Ljubljanska cesta 72, Domžale, sedaj
označeno v zemljiški knjigi kot nepremičnina
št. 20.E, v vložku 5728/21, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka kot skupna
lastnina po nedoločenih deležih, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 6. 8. 1992,
sklenjene med Krevs Tanjo, stanujočo takrat
Ljubljanska 72, Domžale, kot prodajalko ter
predlagateljema kot kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 9. 2008
Dn 2303/2008
Os-7808/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Dragice Radić, Litija, Ulice
Luke Svetca 1, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 189/SPB-82 z dne 20. 8. 1982,
sklenjene med prodajalcema SGP Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupovalko Stano Zabret, stanujočo Proletarska 4, Mengeš.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje v poslovno stanovanjskem objektu SPB 1 Domžale, sedaj
označena v zemljiški knjigi kot nepremičnina
št. 11.E, v vložku 5502/12, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 6.
2006, sklenjene med prodajalcem Stojanom
Filipičem, Freyerjeva ulica 36, Domžale in
predlagateljico kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebi-
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ni listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 9. 2008
Dn 2758/2007
Os-7206/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja postopka Karla
Kneza, Movraž 80, Gračišče, ki ga zastopa
odvetnik Rok Munih iz Kopra, zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige, dne 18. 8.
2008 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške knjige za parcelo št. 8129, stavbišče
v izmeri 83 m2 in parcelo št. 90/5.S, stavbišče v izmeri 29 m2, obe k.o. Movraž, pri
katerih je z verjetnostjo izkazana lastninska pravica Karla Kneza, roj. 21. 3. 1937,
stanujočega Movraž 80, Gračišče, EMŠO
2103937500263, do deleža 7/8 in Lucijana
Petra Kneza, roj. 29. 6. 1935, neznanega
naslova, EMŠO 2906935501004, do deleža 1/8.
Imetnike lastninske pravice na navedenih nepremičninah se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 8. 2008
Dn 32039/2004
Os-7222/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sonje Cuderman, Šišenska 11, Ljubljana, ki jo
zastopa družba Arkada nepremičnine d.o.o.,
Celovška 185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičninah z ident. št.
1739-00868-28, ident. št. 1739-00868-29 in
ident. št. 1739-00868-30, stoječih na parc. št.
512/3, k.o. Zgornja Šiška, dne 30. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 32039/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja
št. 04/04-466-1109/91 z dne 18. 11. 1991,
sklenjene med Občino Ljubljana Šiška (kot
prodajalko) in Sonjo Cuderman, Šišenska
11, Ljubljana (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. 7. 2008
Dn 32023/2004
Os-7227/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ane Dagarin, Ulica
bratov Učakar 114, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
109.E, vpisani v podvl. št. 4146/33, k.o.
Zgornja Šiška, dne 30. 5. 2008, pod opr.
št. Dn 32023/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 78-6235 z dne 25. 5.
1978, sklenjene med GIP Ingrad Celje (kot
prodajalcem) in Ano Dagarin, Suha 25, Škofja Loka (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 17. 7. 2008
Dn 28501/2004
Os-7229/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jožefe Švigelj Perko, Tabor 8, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Miran Moškotevc iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah
z ident. št. 19.E in 20.E, vpisanih v podvl.
št. 159/7, k.o. Prule, dne 4. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 28501/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 127/16
z dne 10. 4. 1961, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Center (kot prodajalcem) ter Jožico in Marijo
Švigelj, obe Janežičeva 12, Ljubljana (kot
kupkama),
– darilne pogodbe, sklenjene med Marijo
Švigelj (kot darovalko) in Jožefo Švigelj (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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2008
Dn 3051/2006
Os-7234/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Vega Proizvodnja
optičnih naprav, d.d., Ljubljana, ki ga zastopa odv. Tomaž Skubic, Savska loka 4,
Kranj, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, stoječi na parc. št. 1716/8,
vpisani v vložek št. 2463, k.o. Dravlje, dne
23. 5. 2008, pod opr. št. Dn 3051/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 17. 3. 1993, sklenjene med Iskro - Tovarno avtomatskih in varilnih naprav,
Ljubljana (kot prodajalko) in Iskro Vega p.o.,
Ljubljana (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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2008
Dn 28671/2004
Os-7235/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Andreje Slavinec, Pot
k ribniku 28, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
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209.E, vpisani v podvl. št. 4026/48, k.o. Karlovško predmestje, dne 21. 5. 2008, pod opr.
št. Dn 28671/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 11. 11. 1991,
sklenjene med Službo družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji (kot prodajalcem) in Andrejo Slavinec (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. 7. 2008
Dn 16195/2005
Os-7241/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marije Prešeren Dukić, Chengdujska cesta 20, 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. 56.E, vpisani v podvl. št. 2182/56, k.o. Slape, dne
27. 6. 2008, pod opr. št. Dn 16195/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 010805/86 z dne 3. 7. 1986,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje (kot prodajalcem) ter Bradač Petrom
in Marijo, oba Trg oktobrske revolucije 12,
Ljubljana (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. 7. 2008
Dn 26452/2007
Os-7251/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marije Žlajpah, Nad
mlini 104, Novo mesto, ki jo zastopa odvetnik Aleš Kovač iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani
v podvl. št. 396/14, k.o. Šentpeter, dne 4. 6.
2008, pod opr. št. Dn 26452/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 05/2-36/78.24,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
skladom občine Ljubljana Center, Kersnikova 6, Ljubljana in kupcem tovarna Vega
(Marko Žerovnik), Kotnikova 18, Ljubljana,
– kupne pogodbe z dne 1. 4. 1975, sklenjene med prodajalcem Tovarna Vega, Kotnikova 18, Ljubljana oziroma Marko Žerovnik in kupcem Andrejem Kačičnikom.
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 7. 7. 2008

Dn 27085/2004
Os-7253/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mojce Poženel Ebner, Sp. Pirniče 24d, Medvode, ki jo zastopa družba Arkada d.o.o., Celovška 185,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 13.E, vpisani
v podvl. št. 4506/17, k.o. Zgornja Šiška, dne
12. 6. 2008, pod opr. št. Dn 27085/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
05/2-36/32-174 z dne 18. 1. 1968, sklenjene
med Stanovanjskim skladom občine Ljub
ljana Center (kot prodajalcem) in Elviro Šivic, Na jami 1, Ljubljana (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 25. 7. 2008
Dn 28499/2004
Os-7254/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Roberta Celestine, Privoz 3a, Ljubljana, ki ga zastopa družba SPL,
d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah
z ident. št. 9.E in 10.E, vpisanih v podvl. št.
126/5, k.o. Prule, dne 12. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 28499/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 05/2-15/58
z dne 20. 8. 1963, sklenjene med Stanovanjskim skladom občine Ljubljana Center
(kot prodajalcem) in Marijo Godec, Gradišče
1, Ljubljana (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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2008
Dn 32800/2005
Os-7258/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Slavice Škerbot, Rusjanov trg 8, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 130.E, podvl. št. 2021/130,
k.o. Slape, dne 20. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 32800/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 16. 3. 1987, št.
011073/87, katere vsebina je bila prodaja
stanovanja, ki je sedaj vknjiženo v podvl.
št. 2021/130, k.o. Slape, z ident. št. 130.E,
ki je bila sklenjena med strankama Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis TOZD
gradbena operativa, Ljubljana (kot prodajalcem) in Veljko Ilić, roj. 12. 8. 1954 (kot
kupovalko).
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2008
Dn 32556/2004
Os-7259/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ankice Mišič, Ulica
Hermana Potočnika 21, Ljubljana, ki jo zastopa družba SPL, d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičninah z ident. št. 55.E in 56.E, vpisanih v podvl. št. 366/28, k.o. Nove Jarše,
dne 12. 6. 2008, pod opr. št. Dn 32556/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe št. 73-111-S z dne
14. 5. 1973, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Jožetom Hrastnikom, Vevče
139, Ljubljana (kot kupcem),
– prodajne pogodbe z dne 12. 9. 1983,
sklenjene med Sonjo Sakač-Hrastnik in ndl.
Boštjanom Hrastnikom, oba Petrovičeva 7,
Ljubljana (kot prodajalcema) in Šimetom
Karadžo, Linhartova 90, Ljubljana (kot kupcem),
– dodatka k prodajni pogodbi z dne
21. 10. 1983, sklenjenega med Sonjo Sakač-Hrastnik in ndl. Boštjanom Hrastnikom,
oba Petrovičeva 7, Ljubljana (kot prodajalcema) ter Šimetom in Radmilo Karadžo, oba
Linhartova 90, Ljubljana (kot kupcema),
– menjalne pogodbe z dne 27. 9. 1996,
sklenjene med Danetom Gašpar-Mišič, Clevelandska 45, Ljubljana (kot prva pogodbena stranka), Marico Gašpar-Mišič, Clevelandska 45, Ljubljana (kot druga pogodbena
stranka), Antom Karadžo, Petrovičeva 7,
Ljubljana (kot tretja pogodbena stranka) in
Ano Karadža, Petrovičeva 7, Ljubljana (kot
četrta 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 7. 2008
Dn 28181/2004
Os-7260/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vladimire Rejc, Gotska 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah z ident. št. 100.
E in 99.E, vpisanih v podvl. št. 2868/53,
k.o. Dravlje, dne 30. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 28181/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 3.
1983, sklenjene med Olgo Markoja, Trg Komandanta Staneta 5, Ljubljana (kot prodajalko) in Alenko Hepe, Šentjakob 74, Ljubljana
(kot kupovalko),
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 12.
1991, sklenjene med Alenko Hepe, Trg Komandanta Staneta 5, Ljubljana (kot proda-
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jalko) in Vladimiro Rejc, Gotska 9, Ljubljana
(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 23. 7. 2008
Dn 32986/2004
Os-7261/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Edvarda Sotlarja, List
biro oprema d.o.o., Povšetova 12, Ljubljana,
ki ga zastopa Ataurus, Perdan Andrej, s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
1727-00197-1, stoječi na parc. št. 79/3,
k.o. Poljansko predmestje, dne 4. 6. 2008,
pod opr. št. Dn 32986/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 26. 5. 1992, sklenjene med GP Universal-Ljubljana (kot prodajalcem) in Milenkom Sunaričem, Povšetova 12, Ljubljana
(kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2008
Dn 27302/2004
Os-7263/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vande Boštjančič, ki jo
zastopa Vasilija Stanovnik, obe Pod kostanji
50, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičninah z ident. št. 31.E in 32.E,
vpisanih v podvl. št. 2244/14, k.o. Tabor, dne
28. 5. 2008, pod opr. št. Dn 27302/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
05/2-36/32-66 z dne 28. 6. 1968, sklenjene
med Stanovanjskim skladom občine Ljub
ljana Center (kot prodajalcem) in Silve Lenardon, Ljubljana (kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2008
Dn 32329/2004
Os-7265/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Branka Hrasta, Neubergerjeva 22, Ljubljana, ki ga zastopa družba
Property nepremičnine, d.o.o., Miklošičeva
20, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičninah z ident. št. 171.E in 172.E,
vpisanih v podvl. št. 2855/86, k.o. Bežigrad,
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dne 2. 6. 2008, pod opr. št. Dn 32329/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 366/4 z dne 28. 2. 1968, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Obnova, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Brankom Hrastom, Smoletova 4, Ljubljana (kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2008
Dn 16768/2005
Os-7267/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Milke Drekalovič, Šarhova ulica 34, Ljubljana, ki jo zastopa Jožefa Nerat-Rupnik, direktorica JUS-KO d.o.o.,
Proletarska c. 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident.
št. 35.E, vpisani v podvložek št. 1471/35,
k.o. Brinje I, dne 29. 5. 2008, pod opr. št.
Dn 16768/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 538 z dne 28. 12.
1967, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Obnova Ljubljana (kot prodajalcem) ter Markom in Emo Jaklič, oba Pugljeva 34, Ljub
ljana (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. 7. 2008
Dn 33296/2004
Os-7274/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ivane Andrejašič, Cesta španskih
borcev 12, Ljubljana, ki jo zastopa družba Zorty d.o.o., Reboljeva ul. 11, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje na naslovu Sketova ulica 7, Ljubljana,
v izmeri 58,55 m2, z ident. št. dela stavbe
1726-578-7, stoječi na parc. št. 110/4, k.o.
Šentpeter, dne 12. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 33296/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 1/91 z dne 31. 10. 1991, sklenjene med
prodajalko Tiskarno Ljubljana p.o., Ljubljana,
ki jo je zastopal glavni direktor Zvone Novak
in kupcem Nenadom Boniferjem, Sketova 7,
Ljubljana, za stanovanje v izmeri 58,55 m2,
na naslovu Sketova ulica 7 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 7. 2008

Dn 30738/2004
Os-7275/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Erike Šturm Višnar, Glinškova ploščad 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe latninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 14 in pomožni prostor na naslovu Glinškova ploščad 9, Ljubljana, v izmeri
76,86 m2, z identifikatorjem št. 31.E in 32.E,
vpisano v podvložku št. 1862/15, k.o. Ježica,
dne 27. 5. 2008, pod opr. št. Dn 30738/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in
nakupu stanovanja št. L-3292-BV/PF z dne
16. 10. 1978, sklenjene med prodajalcem
SGP Stavbenik Koper, n.sol.o. TOZD GO
Ljubljana, n.sol.o., ki ga je zastopal Baša Vojko ter kupcema Igorjem in Sonjo Muzlovič,
oba Linhartova 64, Ljubljana, za stanovanje
št. 14 v 2. nadstropju, v izmeri 71,15 m2, na
naslovu Glinškova ploščad 9 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 7. 2008
Dn 32757/2004
Os-7276/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Henrika Pečeta, Slovenska 9b, Ljubljana, ki ga zastopa družba
Kreator poslovni center d.o.o., Litijska 38,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 1721-210-127, stoječi na parc. št. 24/5 in 26/15, k.o. Gradišče I,
dne 3. 6. 2008, pod opr. št. Dn 32757/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. FV D-I/30 z dne
20. 12. 1973, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Tehnika, Ljubljana (kot prodajalcem) ter dr. Bredo Peče-Ravnikar, Alešem
Ravnikarjem, oba Aleševčeva 23, Ljubljana
in dr. Andrejem Ravnikarjem, Gestrinova 2,
Ljubljana (kot kupci),
– dodatka h kupni pogodbi št. FV D-I/30
z dne 7. 6. 1976, sklenjenega med Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljubljana (kot prodajalcem) ter dr. Bredo Peče-Ravnikar, Alešem
Ravnikarjem, oba Aleševčeva 23, Ljubljana
in dr. Andrejem Ravnikarjem, Gestrinova 2,
Ljubljana (kot kupci),
– pogodbe o premoženjskih razmerjih
med zakoncema z dne 5. 11. 1986, sklenjene med dr. Bredo Peče-Ravnikar (kot prvopogodbeno stranko) in dr. Andrejem Ravnikarjem (kot drugopogodbeno stranko),
– darilne pogodbe z dne 6. 11. 1986,
sklenjene med dr. Bredo Peče-Ravnikar (kot
darovalko) in dr. Henrikom Pečetom (kot
obdarjencem).
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 31. 7. 2008
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Dn 30608/2004
Os-7288/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Jožeta Kastelica, Predgrad 71, Stari trg ob
Kolpi, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje in pomožni prostor na naslovu Papirniški trg 18a, Ljubljana, v izmeri 48,19 m2,
z identifikatorjem št. 12.E in 13.E, vpisano v podvložku št. 4548/8, k.o. Kašelj, dne
19. 6. 2008, pod opr. št. Dn 30608/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene med prodajalcem SET,
podjetje za usposabljanje invalidov d.d.,
Ljubljana in kupcem GIP Gradis Ljubljana,
za stanovanje v izmeri 48,19 m2 na naslovu
Papirniški trg 18a v Ljubljani, z identifikatorjem št. 12.E in 13.E, vpisano v podvložku št.
4548/8, k.o. Kašelj,
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene med prodajalcem GIP Gradis, Ljubljana in kupcem Slavkom Trentljem,
za stanovanje v izmeri 48,19 m2 na naslovu
Papirniški trg 18a v Ljubljani, z identifikatorjem št. 12.E in 13.E, vpisano v podvložku št.
4548/8, k.o. Kašelj,
– kupoprodajne pogodbe z dne 5. 10.
1976, sklenjene med prodajalcem Slavkom
Trentljem, Vevče 54d, Ljubljana in kupcem
Petrom Stegnetom, Pot heroja Tratnika 39,
Ljubljana, za stanovanje v izmeri 48,19 m2
na naslovu Papirniški trg 18a v Ljubljani,
z identifikatorjem št 12.E in 13.E, vpisano
v podvložku št. 4548/8, k.o. Kašelj,
– dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne
26. 12. 1979, sklenjenega med prodajalcem
Stegne Petrom, Ločka 7, Črnomelj in kupcema Jelko Veber, Zdešarjeva 13, Ljubljana
ter Karlom Cajhnom, Vevče 54/d, Ljubljana,
za stanovanje v izmeri 48,19 m2, na naslovu
Papirniški trg 18a v Ljubljani, z identifikatorjem št. 12.E. in 13.E, vpisano v podvložku
št. 4548/8, k.o. Kašelj.
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 23. 7. 2008
Dn 32679/2004
Os-7289/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Avtocommerce, d.d., Baragova 5, Ljubljana,
ki ga zastopa družba Otium, d.o.o., Ul.
Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
1736-1068-214, stoječi na parc. št. 481/6,
obe k.o. Brinje I, dne 20. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 32679/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, predprodajne pogodbe št. BS 3ST-1
48/81 z dne 19. 10. 1981, sklenjene med
SOZD ZGP Giposs, Dvoržakova 5, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Avtocommerce
TOZD GRAL Avtoobnova, Titova 136, Ljub
ljana (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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 7. 2008
Dn 32143/2004
Os-7291/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Danile Zatezalo, Ulica bratov Učakar 22, Ljubljana, ki jo zastopa družba Arkada nepremičnine d.o.o.,
Celovška 185, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičninah z ident. št.
1739-03211-10, ident. št. 1739-03211-11 in
ident. št. 1739-03211-12, vpisanih v podvl.
št. 4537/1, k.o. Zgornja Šiška, dne 30. 5.
2008, pod opr. št. Dn 32143/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 1102/1-1.6/01
z dne 3. 10. 2001, sklenjene med Slovenskimi železnicami d.d., Ljubljana (kot prodajalcem) in Davorinom Petričem, Šišenska
25, Ljubljana (kot kupcem),
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 6.
2002, sklenjene med LOCI inženiring d.o.o.,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Danilo Zatezalo, Ulica bratov Učakar 22, Ljubljana (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. 7. 2008
Dn 32228/2004
Os-7292/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Melite in Sama Ječnika, Knezova ulica 26, Ljubljana, ki ju zastopa družba SPL d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 25.E, vpisani
v podvl. št. 458/27, k.o. Spodnja Šiška, dne
2. 6. 2008, pod opr. št. Dn 32228/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. ŠS 1/1-Knezova-17/91 z dne 31. 10. 1991, sklenjene
med SCT p.o. Ljubljana (kot prodajalcem) in
Tomažem Poglajenom, Fabijanijeva 5, Ljub
ljana (kot kupcem),
– aneksa k prodajni pogodbi št. ŠS
1/1-Knezova-17/91 z dne 18. 3. 1992, sklenjenega med SCT p.o. Ljubljana (kot prodajalcem) ter Tomažem Poglajenom, Fabijanijeva 5, Ljubljana in Ivano Rizmal-Poglajen,
Štihova 20, Ljubljana (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 23. 7. 2008
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Dn 32211/2004
Os-7293/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jožice Brulc, Kogojeva 8, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 77.E, vpisani
v podvl. št. 4277/77, k.o. Zgornja Šiška, dne
30. 6. 2008, pod opr. št. Dn 32211/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G 275/67 z dne 30. 3. 1967, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Bano Dušanom, Ruska 1, Ljubljana (kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 7. 2008
Dn 9614/2007
Os-7294/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Timal d.o.o., Bavdkova
ulica 16, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičninah z ident. št. 16.E in
17.E, vpisanih v podvl. št. 2890/7, k.o. Stožice, dne 7. 3. 2008, pod opr. št. Dn 9614/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe,
sklenjene po določilih Stanovanjskega zakona št. 1537/02-HB z dne 19. 7. 1993, med
Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, Ljubljana, kot prodajalcem in Strgar Majdo ter Tomažem, 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 23. 7. 2008
Dn 28610/2004
Os-7301/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Premrov Alenke, Brilejeva ulica 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
1738-01346-3, stoječi na parc. št. 102/1
in 102/44, k.o. Dravlje, dne 15. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 28610/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, soinvestitorske pogodbe št.
83-7925 z dne 18. 7. 1983, sklenjene med
Zavodom za izgradnjo Ljubljana, TOZD Inženiring Ljubljana (kot investitorjem in Nelo
Lipušček Zagoričnik (kot soinvestitor).
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. 7. 2008
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Dn 32317/2004
Os-7309/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Olivere Srdič, Tržaška c. 14, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini z ident. št. 21.E,
vpisani v podvl. št. 1200/21, k.o. Gradišče II,
dne 2. 6. 2008, pod opr. št. Dn 32317/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o zamenjavi stanovanj št. 95-20/86 z dne 18. 6.
1986, sklenjene med Službo družbenega
knjigovodstva v SR Sloveniji, Ljubljana (kot
prvo pogodbena stranka) in SO Elektrogospodarstvom Slovenije, n.sub.o., Maribor
(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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2008
Dn 18074/2008
Os-7315/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bojane Barbare Tozon, Viška cesta
69c, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 18, v četrtem nadstropju, na naslovu Viška 69c, Ljubljana,
z identifikatorjem št. 18.E, podvložek št.
3806/18, k.o. Vič, dne 12. 8. 2008, pod opr.
št. Dn 18074/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe, sklenjene med
letoma 1967 in 1984, med Gradbenim podjetjem Grosuplje d.d., Emonska 8, Ljubljana,
kot prodajalcem in kupcema Igorjem ter Janjo Mervič, Viška 69c, Ljubljana, za stanovanje št. 18, v četrtem nadstropju stanovanjske stavbe na Viški 69c v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2008
Dn 33399/2004
Os-7316/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Miroslave Belič, Rožna dolina c.
XXI/14, Ljubljana, ki jo zastopa družba SPL
d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje na
naslovu Partizanska ulica 41, Ljubljana,
v izmeri 68,15 m2, z ident. št. dela stavbe 1730-963-33, stoječe na parc. št. 902/3,
k.o. Moste, dne 12. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 33399/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 18. 12.
1991, sklenjene med prodajalcem Ustanovitelji LRZVNKD, Mesta Ljubljane, Občine
Cerknica, Občine Grosuplje, Občine Krško,
Občine Kočevje, Občine Litija, Občine Lo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
gatec, Občine Ribnica, Občine Škofja Loka,
Občine Vrhnika, Občine Zagorje ob Savi, ki
jih zastopa direktor LRZVNKD Janez Kromar in kupovalko Miroslavo Belič, Rožna
dolina c. XXI/14, Ljubljana, za stanovanje
v izmeri 68,15 m2, na naslovu Partizanska
ulica 41 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2008
Dn 30283/2004
Os-7317/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vide Marije Turčinov, Ul. bratov Učakar 98, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za pomožni prostor garažo št. G22
v kleti, na naslovu Ul. bratov Učakar 84-86,
Ljubljana, v izmeri 15,15 m2, z ident. št. 118.
E, vpisano v podvložku št. 3785/70, k.o.
Zgornja Šiška, dne 6. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 30283/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
darilne pogodbe z dne 23. 5. 1984, sklenjene med darovalcem Dušanom Zupančičem,
Knezova 6, Ljubljana in obdarjenko Jelko
Zupančič, Ul. bratov Učakar 86, Ljubljana,
za garažni boks št. 22 v izmeri 15,15 m2,
v kleti stanovanjskega objekta F 7-8, soseska ŠS 9 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2008
Dn 33453/2004
Os-7326/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mitje Močivnika, Slovenska cesta
9a, Ljubljana, ki ga zastopa družba Kreator poslovni center d.o.o., Litijska 38, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje na naslovu Slovenska cesta 9a,
Ljubljana, v izmeri 111,30 m2, z ident. št.
dela stavbe 1721-210-31, stoječi na parc.
št. 24/45, 26/15, k.o. Gradišče I, dne 13. 6.
2008, pod opr. št. Dn 33453/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 362-127/91 z dne 11. 11. 1991, sklenjene med prodajalko Republiko Slovenijo,
ki jo je zastopal predsednik komisije za
kadrovske in administrativne zadeve dr.
Rajko Pirnat in kupcem Mitjo Močivnikom,
Kardeljeva 12, Ljubljana, za stanovanje
v izmeri 111,30 m2, na naslovu Slovenska
cesta 9a v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 7. 2008
Dn 33116/2004
Os-7327/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Janje Erjavec, Perčeva ulica 1,
Ljubljana, ki jo zastopa družba Zorty d.o.o.,
Reboljeva ul. 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 5 v 2. nadstropju, s kletjo, na naslovu Pokopališka ulica 18, Ljubljana, v izmeri 74,93 m2, z ident.
št. dela stavbe 1730-645-5, stoječi na parc.
št. 368/2, k.o. Moste, dne 12. 6. 2008, pod
opr. št. Dn 33116/2004, izdalo sklep o zaečtku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 6. 11.
1995, sklenjene med prodajalcem Dominikom Puharjem, Pokopališka 18, Ljubljana
in kupcema Janezom ter Frančiško Erjavec, oba Malejeva 25, Ljubljana, za stanovanje št. 5 v 2. nadstropju, s kletjo, v izmeri
74,93 m2, na naslovu Pokopališka ulica 18
v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 7. 2008
Dn 33577/2004
Os-7328/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mojce Pengov Tomšič, Štihova 11,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 10 v 4. nadstropju, na
naslovu Štihova ulica 11, Ljubljana, v izmeri
81,60 m2+, z ident. št. 10.E, vpisano v podvl. 3758/10, k.o. Bežigrad, dne 16. 6. 2008,
pod opr. št. Dn 33577/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 0959/91 z dne 18. 12.
1991, sklenjene med prodajalcem Mestom
Ljubljana, Mestni trg 1, ki ga je zastopal
predsednik SML Marjan Vidmar in kupovalko Mojco Pengov Tomšič, Štihova 11, Ljub
ljana, za stanovanje v izmeri 81,60 m2, na
naslovu Štihova ulica 11 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2008
Dn 30770/2004
Os-7330/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane Marije Renčelj, Celovška cesta
122, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne li-
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stine za stanovanje št. 92 v 12. nadstropju,
na naslovu Celovška cesta 122, Ljubljana,
v izmeri 35,18 m2, z ident. št. 92.E, vpisano
v podvl. št. 4263/94, k.o. Zgornja Šiška, dne
19. 6. 2008, pod opr. št. Dn 30770/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1266 z dne 20. 12. 1971, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem
Obnova Ljubljana, ki ga je zastopal glavni
direktor Andrej Plestenjak in kupovalko Ano
Renčelj, Celovška 355, Ljubljana, za stanovanje v izmeri 35,18 m2, na naslovu Celovška cesta 122 v Ljubljani, z ident. št. 92.E,
vpisano v podvl. št. 4263/94, k.o. Zgornja
Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 7. 2008
Dn 33082/2004
Os-7331/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kristine Bedene, Tugomerjeva 18,
Ljubljana, ki jo zastopa družba Informacija
d.o.o., Parmova 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za stanovanje v tretji etaži,
s kletjo, na naslovu Tugomerjeva ulica 18,
Ljubljana, v izmeri 38,08 m2, z ident. št. dela
stavbe 1739-1239-3, stoječi na parc. št.
552/19, k.o. Zgornja Šiška, dne 12. 6. 2008,
pod opr. št. Dn 33082/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 446-1031/91 z dne 20. 12. 1991,
sklenjene med prodajalko Občino Ljubljana
Center, ki jo zastopa predsednik izvršnega
sveta Branko Cvelbar in kupovalko Kristino Bedene, Tugomerjeva 18, Ljubljana, za
stanovanje v tretji etaži, s kletjo, v izmeri
38,08 m2, na naslovu Tugomerjeva ulica 18
v Ljubljani;
– zemljiškoknjižnega dovoljenja z dne
25. 8. 1994, podpisanega s strani Občine
Ljubljana Center, ki jo je zastopal predsednik Janko Štajnbaher.
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. 7. 2008
Dn 33371/2004
Os-7332/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Maje Janežič, Preglov trg 7, Ljubljana,
ki jo zastopa odv. Ismet Mahmuljin, Dalmatinova 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje na naslovu Moškričeva ulica 38, Ljubljana, v izmeri 41,53 m2,
z ident. št. dela stavbe 1732-331-15, vpisano v vl. št. 1332, k.o. Štepanja vas, dne

24. 6. 2008, pod opr. št. Dn 33371/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemjiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 5/1-465-23-1962 z dne 26. 12.
1961, sklenjene med prodajalcem Skladom
za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljub
ljana Moste-Polje, ki ga je zastopal predsednik upravnega odbora Ludvik Sefic ter kupovalko Alenko Lovše in ndl. Andrejo Lovše,
obe Zelena pot 3, Ljubljana, za stanovanje
v izmeri 41,53 m2, na naslovu Moškričeva
ulica 38 v Ljubljani, z ident. št. dela stavbe
1732-331-15, v vl. št. 1332, k.o. Štepanja
vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2008
Dn 32115/2004
Os-7333/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Iztoka Rusa, Njegoševa 6f, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 62.E, vpisani v podvl. št. 173/62, k.o. Šentpeter, dne
27. 6. 2008, pod opr. št. Dn 32115/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-573/92 z dne 26. 8. 1992,
sklenjene med Občino Ljubljana Center,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Vavtar Branetom, Njegoševa 6, Ljubljana (kot kupcem),
– menjalne pogodbe z dne 16. 9. 1992,
sklenjene med Vavtar Brankom, Njegoševa
6, Ljubljana (kot prvo pogodbeno stranko) in
Boškovič Vukomirjem, Zlato Polje 3, Kranj
(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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 7. 2008
Dn 37398/2004
Os-7334/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Radojke Vujanić, Cesta 30. avgusta 5, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičninah z ident. št. 67.E in 68.E, vpisanih v podvl. št. 4323/34, k.o. Kašelj, dne
11. 2. 2005, pod opr. št. Dn 37398/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 2. 12. 1965, sklenjene med prodajalcem podjetjem Združene papirnice Vevče
in kupcem Edom Ulčarjem, tedaj stanujočim v Ljubljani, Cesta 30. avgusta 5, za
trisobno stanovanje v III. nadstropju levo,
stanovanjskega bloka z naslovom Cesta
30. avgusta 5 v Ljubljani, k.o. Kašelj.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 7. 2008
Dn 32539/2004
Os-7335/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Jožefa Adamiča, Dolenji Lazi 53, Ribnica, ki ga zastopa družba
SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 225.E, vpisani v podvložek
št. 458/37, k.o. Spodnja Šiška, dne 6. 6.
2008, pod opr. št. Dn 32539/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. ŠS 1/1-KNEZOVA-14/91 z dne 23. 7.
1991, sklenjene med SCT p.o., Ljubljana
(kot prodajalcem) in Sigmo Zabukovica (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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 2008
Dn 33448/2004
Os-7336/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Tomaža in Jana Porekarja, oba Cesta
X/43, Vrhovci, Ljubljana, ki ju zastopa družba Kreator poslovni center d.o.o., Litijska
38, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje na naslovu Slovenska cesta
9a, Ljubljana, v izmeri 74,76 m2, z ident. št.
dela stavbe 1721-210-29, stoječi na parc.
št. 24/5, 26/15, k.o. Gradišče I, dne 13. 6.
2008, pod opr. št. Dn 33448/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. FV D II/29 z dne
21. 1. 1974, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljubljana, ki
ga je zastopal gl. direktor Marko Škerl ter
kupcema Alenko Porekar, Reimundstrasse
100, Frankfurt in Tomažem Porekarjem, Pavšičeva 6, Ljubljana, za stanovanje v izmeri
74,76 m2, na naslovu Slovenska cesta 9a
v Ljubljani,
– darilne pogodbe z dne 5. 8. 1980, sklenjene med darovalko Alenko Porekar, Reimundstrasse 100, Frankfurt in obdarjencem
ndl. Janom Porekarjem, Gradišče 14, Ljub
ljana, ki ga zastopa oče Tomaž Porekar, za
stanovanje v izmeri 74,76 m2, na naslovu
Slovenska cesta 9a v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2008
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Dn 30829/2004
Os-7337/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Branka Vršnika, Maroltova 12, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 6 v 1. nadstropju, na naslovu
Prvomajska 8, Ljubljana, v izmeri 69,98 m2,
z identifikatorjem št. 6.E, vpisano v podvložku št. 1496/6, k.o. Udmat, dne 27. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 30829/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, darilne služnostne pogodbe
z dne 22. 2. 2000, sklenjene med darovalko
Frančiško Vršnik, Prvomajska 8, Ljubljana
in obdarjencem Brankom Vršnikom, Maroltova 12, Ljubljana, za stanovanje št. 6 v 1.
nadstropju, v izmeri 69,98 m2, na naslovu
Prvomajska 8 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2008
Dn 33147/2004
Os-7338/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Terezike Mrak, Krimska 5, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 1 v pritličju, na naslovu Krimska ulica
5, Ljubljana, v izmeri 36,26 m2, z ident. št.
1.E, vpisani v podvl. št. 5377/1, k.o. Trnovsko predmestje, dne 12. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 33147/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 37 z dne 7. 12. 1992, sklenjene
med prodajalko Elektrotehno Jugotehnika
Ljubljana, ki jo zastopa gen. direktor Zdravko Tekavec in kupcem Borisom Verišem,
Krimska 5, Ljubljana, za stanovanje št. 1
v pritličju, v izmeri 36,26 m2, na naslovu
Krimska ulica 5 v Ljubljani;
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 1.
1993, sklenjene med prodajalcem Borisom
Verišem, Tržaška 35, Ljubljana in kupcem
PPN, Podjetje za promet z nepremičninami,
d.o.o., ki ga zastopa Branko Marolt, za stanovanje št. 1 v pritličju, v izmeri 36,26 m2, na
naslovu Krimska ulica 5 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2008
Dn 30366/2004
Os-7339/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Justine Turnšek, Brilejeva 4, Ljubljana,
ki jo zastopa odv. Barbara Krištof-Lučovnik,
Čufarjeva 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
knjižne listine za stanovanje št. 10/09 v 10.
nadstropju, na naslovu Brilejeva ulica 4,
Ljubljana, v izmeri 61,97 m2, z identifikatorjem št. 136.E, vpisano v podvl. št. 3036/143,
k.o. Dravlje, dne 26. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 30366/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne
pogodbe
št.
0403-S-36/1-613/91 z dne 18. 11. 1991,
sklenjene med prodajalko Republiko Slovenijo, ki jo je zastopal minister za notranje zadeve Igor Bavčar in kupcem Iztokom
Rekljem, Brilejeva ul. 4, Ljubljana, za stanovanje v izmeri 61,97 m2, na naslovu Brilejeva ulica 4 v Ljubljani, z identifikatorjem
št. 136.E, vpisano v podvl. št. 3036/143,
k.o. Dravlje,
– prodajne pogodbe z dne 21. 11. 1994,
sklenjene med prodajalcem Iztokom Rekljem, Brilejeva 4, Ljubljana in Boštjanom
Zupančičem, Pod Bellevujem 25, Rogaška
Slatina, za stanovanje v izmeri 61,97 m2, na
naslovu Brilejeva ulica 4 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 136.E, vpisano v podvl. št.
3036/143, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2008
Dn 12948/2008
Os-7340/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Štefana Šobaka, Vulčeva 30, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 7 v pritličju, na naslovu Jakčeva 43, Ljubljana, z identifikatorjem št. 7.E,
podvložek št. 1254/7, k.o. Štepanja vas, dne
4. 7. 2008, pod opr. št. Dn 12948/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja št. 77/74 z dne 7. 6.
1974, sklenjene med prodajalcem Imos-poslovno združenje za industrijsko gradnjo,
Trg VII. kongresa ZKJ 1, Ljubljana in kupovalkama Angelino ter Koviljko Karakaš,
Osnovna šola Prežihov Voranc, Ljubljana,
oziroma Novo naselje 8, Banja Luka, za
dvosobno stanovanje št. 7, v pritličju stolpnice SO-1, Štepanjsko naselje v Ljubljani,
v izmeri 61,80 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 14328/2008
Os-7341/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ane Janežič, Dolenjska cesta 45c, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremični z ident. št.
14.E, vpisani v podvl. št. 4404/14, k.o.
Karlovško predmestje, dne 26. 6. 2008,

pod opr. št. Dn 14328/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 11.
1968, sklenjene med Poslovnim združenjem
Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem) in Tovarno usnja Šoštanj (kot kupovalko),
– menjalne pogodbe z dne 24. 5. 1969,
sklenjene med Tovarno usnja Šoštanj, ki jo
je zastopal direktor Boris Lenček (kot prodajalcem) ter Radulovič Nedeljkom in Danico,
oba Kamniška 13, Domžale (kot kupcema).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 31049/2004
Os-7351/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ingrid Merlak, Ulica Malči Beličeve 77,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška pisarna
Avbreht, Zajc & partnerji iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za enosobno stanovanje z galerijo št. 19 v četrtem nadstropju,
s teraso in shrambo v kleti, na Bratovševi
ploščadi 7 v Ljubljani, z identifikatorjem št.
119.E, podvložek št. 2921/37, k.o. Stožice,
dne 4. 7. 2008, pod opr. št. Dn 31049/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med SGP
Stavbenik Koper, Ulica 15. maja 16, Koper
in kupcema Alenko ter Mitjo Volk, Tbilisijska
116, Ljubljana, za stanovanje št. 19, v četrtem nadstropju stanovanjskega bloka na
Bratovževi ploščadi 7 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 4756/2008
Os-7360/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Topolovšek Maje, Petkova ulica 57, Ljub
ljana, ki jo zastopa Ataurus Andrej Perdan
s.p. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 53 v devetem nadstropju, na Celovški cesti 143 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 53.E, podvložek št. 4806/53,
k.o. Zgornja Šiška, dne 18. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 4756/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 466-1937/91 z dne 22. 1. 1992, sklenjene med prodajalko Občino Ljubljana Center, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana
in kupcem Antonom Gregorcem, Celovška
143, Ljubljana, za stanovanje št. 53 v devetem nadstropju, na Celovški 143 v Ljubljani,
v izmeri 58,04 m2, kar v naravi predstavlja
dvosobno stanovanje.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 33773/2004
Os-7362/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Stanovanjske komisije Vlade RS,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
po pooblastilu SPL d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje na naslovu Scopolijeva ulica 17,
Ljubljana, v izmeri 35,36 m2, z ident. št. dela
stavbe 1739-2057-14, stoječi na parc. št.
648/10, k.o. Zgornja Šiška, dne 16. 6. 2008,
pod opr. št. Dn 33773/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe, sklenjene
med investitorjem Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana - Šiška in
kupcem Izvršnim svetom SRS, za stanovanje v izmeri 35,36 m2, na naslovu Scopolijeva ulica 17 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 20009/2005
Os-7368/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kovačević Radislava, Jesenkova 1,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 5, v drugem nadstropju, na
naslovu Jesenkova 1, Ljubljana, z identifikatorjem št. 5.E, podvložek št. 2241/5, k.o.
Spodnja Šiška, dne 26. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 20009/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 24 z dne 6. 5. 1957, sklenjene med prodajalko Stanovanjsko zadrugo
Posvetar Blok, Jesenkova 1, Ljubljana in kupovalko Milevo Žorga, za stanovanje v drugem nadstropju levo, v stanovanjski hiši na
Jesenkovi 1 v Ljubljani, stopnišče C;
– pogodbe o prenosu etažne lastninske
pravice z dne 18. 10. 1983, sklenjene med
prodajalko Stanovanjsko zadrugo Prosvetar,
Jesenkova 1, Ljubljana in kupcema Alešem
in Aljošo Žorga, Jesenkova 1, Ljubljana, za
dvosobno stanovanje, v drugem nadstropju
levo, v izmeri 57 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008

Dn 31176/2004
Os-7369/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Jokić Nenada, Cesta v Pečale 54, Ljubljana,
ki ga zastopa SPL d.d. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje v stanovanjski hiši na naslovu Cesta v Pečale 54,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 00142/003,
k.o. Črnuče, dne 4. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 31176/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 3053/92 z dne 9. 9. 1992, sklenjene med
prodajalcem Mesto Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana in kupcem Sašom Todorovićem,
Cesta v Pečale 54, Ljubljana, za stanovanje
št. 2, v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Cesta v Pečale 54, Ljubljana, v izmeri
50,91 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 6147/2005
Os-7374/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Maje Burgar Drozg, Žigonova 1, Ljub
ljana, ko jo zastopa odvetnik Andrej Rauter
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 1 v prvem nadstropju, na
naslovu Pavšičeva 4, Ljubljana, z identifikatorji št. 1.E in 2.E, podvložek št. 735/2, k.o.
Zgornja Šiška, dne 12. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 6147/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 3454 z dne 17. 6.
1977, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Megrad, Ljubljana, Celovška
136, Ljubljana in kupcema Darkom ter Ireno
Zebič, Ilirska 6, Ljubljana, za stanovanje št.
1, v prvem nadstropju stolpnice ST-5, v zazidalnem predelu SŠ-7/1-II druga faza, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 31706/2004
Os-7424/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Barle Janeza, Ulica bratov Učakar
132, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Mitja
Vidmar iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 17 v tretjem nadstropju, na naslovu Ulica bratov Učakar 132,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 16.E, podvložek št. 4115/16, k.o. Zgornja Šiška, dne
28. 5. 2008, pod opr. št. Dn 31706/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavi-
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tve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 79-6603 z dne 26. 1. 1976, sklenjene
med prodajalcem GIP Ingrad Celje, Ljub
ljanska 16, Celje in kupcema Bojanom ter
Ivanko Kušar, Trg komandanta Staneta 6,
Ljubljana, za stanovanje št. 17 v tretjem
nadstropju vzhodne strani, v stopnišču stanovanjskega objekta J 1-2, soseska ŠS 9
Koseze.
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 18. 8. 2008
Dn 32048/2004
Os-7438/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Aleksandra Razmovskega, Bežigrad 11, Ljubljana, ki ga zastopa družba SPL d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 2636-3855-4, stoječi na parc. št. 1988/6, k.o. Bežigrad, dne
30. 6. 2008, pod opr. št. Dn 32048/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 340/11/91
z dne 4. 12. 1991, sklenjene med Občino
Ljubljana - Bežigrad, Linhartova 13, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Lidijo Weingerl
Starčič, Bežigrad 16, Ljubljana (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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 30743/2004
Os-7439/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Terezije Novak, Jarška cesta 20,
Ljubljana, ki jo zastopa družba SPL Ljub
ljana, d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje na naslovu Jarška cesta 20, Ljubljana,
v izmeri 48,65 m2, z ident. št. dela stavbe 2681-00126-7, stoječe na parc. št. 847,
k.o. Brinje II, dne 18. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 30743/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji stanovanja št. 85
z dne 27. 2. 1961, sklenjene med prodajalcem Zavodom za gradnjo objektov družbenega standarda železničarjev Ljubljana
in kupcem Bojanom Jerino, za stanovanje
v izmeri 48,65 m2, na naslovu Jarška cesta 20 v Ljubljani, z ident. št. dela stavbe
2681-00126-7, stoječe na parc. št. 847, k.o.
Brinje II,
– pogodbe št. 3-2/c-66/21-64, sklenjene med prodajalcem Skupnosti železniških
podjetij Ljubljana in kupcem Bojanom Jerino, za stanovanje v izmeri 48,65 m2, na naslovu Jarška cesta 20 v Ljubljani, z ident. št.
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dela stavbe 2681-00126-7, stoječe na parc.
št. 847, k.o. Brinje II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 8. 2008
Dn 35136/2004
Os-7441/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Janka Šinka, Vojkova
c. 77, Ljubljana, ki ga zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 30.E, vpisani v podvl. št. 1448/37,
k.o. Brinje I, dne 2. 7. 2008, pod opr. št.
Dn 35136/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. BS-3 ST 70/79
z dne 11. 6. 1979, sklenjene med ZGP Giposs Ljubljana, Dvoržakova 5, Ljubljana (kot
prodajalcem) ter Jurijem in Ivanko Vovk, oba
Linhartova 1, Ljubljana (kot kupcema),
– dodatka h kupni pogodbi št. BS-3 ST
70/79 z dne 12. 1. 1981, sklenjenega med
ZGP Giposs Ljubljana, Dvoržakova 5, Ljub
ljana (kot prodajalcem) ter Jurijem in Ivanko Vovk, oba Linhartova 1, Ljubljana (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. 8. 2008
Dn 35218/2004
Os-7443/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Miroslave Bitenc, Menardova ul. 2, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Primož Cunder, Kersnikova ul. 6, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 145.E, vpisani v podvl. št.
4069/69, k.o. Zgornja Šiška, dne 3. 7. 2008,
pod opr. št. Dn 35218/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže št. G-2052
z dne 4. 12. 1979, sklenjene med SGP Zidar
Kočevje, Trg zbora odposlancev 56 (kot prodajalcem) in Miroslavo Valant, Bohoričeva
26, Ljubljana (kot kupovalko),
– dodatka h kupni pogodbi št. G-2052
z dne 27. 5. 1980, sklenjenega med SGP
Zidar Kočevje, Trg zbora odposlancev 56
(kot prodajalcem) in Miroslavo Valant, Bohoričeva 26, Ljubljana (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. 8. 2008
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Dn 32185/2004
Os-7447/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Viljema in Frančiške
Brandt, Oba poljanski nasip 32, Ljubljana,
ki ju zastopa Odvetniška pisarna Carmen
Dobnik in odvetniki, Likozarjeva 6, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičninah z ident. št. 19.E, 20.E, vpisanih v podvl. št. 582/11, k.o. Poljansko
predmestje, dne 30. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 32185/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 146/2-Su/91 z dne 6. 1. 1992, sklenjene
med Mestom Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Virens Vačkom,
Poljanski nasip 32, Ljubljana (kot kupec), za
nepremičnini, stanovanje in pomožni prostor
z ident. št. 19.E in 20.E, vpisani v podvl. št.
582/11, k.o. Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 14341/2008
Os-7448/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ljudmile Zobec Klun,
Hodoščkova ulica 16, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 68.E, vpisani v podvl. št. 4136/68,
k.o. Bežigrad, dne 1. 7. 2008, pod opr. št.
Dn 14341/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 908 z dne 1. 6.
1970, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Obnova, Ljubljana, ki ga je zastopal glavni
direktor Andrej Plestenjak (kot prodajalcem)
in Milko Zobec, Rožna dolina c. XI/30a, Ljub
ljana (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 5. 8. 2008
Dn 35481/2004
Os-7449/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Julijana Žnidaršiča,
Rožanska ul. 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stoječi
na parc. št. 162/3, vpisani v vl. št. 483,
k.o. Bežigrad, dne 3. 7. 2008, pod opr. št.
Dn 35481/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 11. 1967,
sklenjene med Bernik Ivanom, Glavarjeva
ul. 13, Ljubljana (kot prodajalcem) in Žnidaršič Julijanom, Rožanska ul. 6, Ljubljana
(kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 33188/2004
Ob-7636/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alenke Vitlov, Močnikova 6, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje na naslovu Močnikova ulica 6, Ljubljana,
v izmeri 59,56 m2, z ident. št. dela stavbe 1726-170-5, stoječe na parc. št. 86/4,
k.o. Šentpeter, dne 19. 8. 2008, pod opr. št.
Dn 33188/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 288 z dne 14. 1. 1992, sklenjene
med prodajalko Republiko Slovenijo, ki jo
zastopa glavna tajnica Univerze v Ljubljani,
Marjeta Vilfan in kupcem dr. Sušnik Francem, Močnikova 6, Ljubljana, za stanovanje
na naslovu Močnikova ulica 6, Ljubljana,
v izmeri 59,56 m2, z ident. št. dela stavbe
1726-170-5, stoječe na parc. št. 86/4, k.o.
Šentpeter,
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 7.
1995, sklenjene med prodajalcem dr. Sušnik
Francem, Na Produ 38, Prevalje in kupovalko Alenko Vitlov, Prušnikova 9, Ljubljana,
za stanovanje na naslovu Močnikova ulica
6, Ljubljana, v izmeri 59,56 m2, z ident. št.
dela stavbe 1726-170-5, stoječe na parc. št.
86/4, k.o. Šentpeter.
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 1. 9. 2008
Dn 9582/2008
Os-7957/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Sama Bogoviča, Celovška 263, Ljubljana in Mihe Bogoviča, Ul.
bratov Učakar 98, Ljubljana, ki ju zastopa
odv. Andrej Turk, Kržičeva 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 25
v 3. nadstropju, na severni strani v objektu
ST-4, na naslovu Celovška 106, Ljubljana,
ki stoji na zemljišču parc. št. 258/4, k.o. Dravlje, dne 16. 7. 2008, opr. št. Dn 9582/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 72-4194 z dne 3. 7.
1972, sklenjene med Poslovnim združenjem
Giposs Ljubljana (kot prodajalcem) in Tassotti Alfredom, Žibertova 23, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, stanovanje 25
v 3. nadstropju, na severni strani objekta
ST-4, na naslovu Celovška 106, Ljubljana,
ki stoji na zemljišču parc. št. 258/4, k.o.
Dravlje;
– pogodbe o 1. spremembi kupne pogodbe št. 72-4194 z dne 3. 7. 1972, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Tassotti Alfredom,
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Žibertova 23, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, stanovanje 25 v 3. nadstropju,
na severni strani objekta ST-4, na naslovu
Celovška 106, Ljubljana, ki stoji na zemljišču
parc. št. 258/4, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008

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. 9. 2008

Dn 7044/2005
Os-7958/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Jožefe Rabzelj, Polanškova ulica 19,
Ljubljana in Ane Režek, Ane Ziherlove 12,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za garažo št. 208 H2/K v kleti, v izmeri
13,25 m2, na naslovu Vodnikova ulica 160,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 92.E, vpisano v podvl. št. 4016/92, k.o. Zgornja Šiška,
dne 28. 7. 2008, pod opr. št. Dn 7044/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G-1529 z dne 11. 5. 1972 in
pogodbe o spremembi pogodbe št. G-1529
z dne 30. 6. 1972, sklenjenih med prodajalcem PZ Giposs, Dvoržakova 5, Ljubljana
in kupcem Režek Jožetom, Ane Ziherlove
12, Ljubljana, za garažo št. 208 H2/K v kleti, v izmeri 13,25 m2, na naslovu Vodnikova ulica 160, Ljubljana, z identifikatorjem
št. 92.E, vpisano v podvl. št. 4016/92, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008

Dn 7076/2005
Os-7960/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ljudmile Gionetti, Jarška cesta 16,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje s kletno drvarnico in shrambo,
v izmeri 38,69 m2, na naslovu Jarška cesta 16, Ljubljana, z identifikatorjem št. 5.E,
vpisani v podvl. št. 200/5, k.o. Brinje II, dne
28. 7. 2008, pod opr. št. Dn 7076/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 2 z dne 20. 12. 1960, sklenjene med prodajalcem Zavodom za gradnjo
objektov družbenega standarda železničarjev Ljubljana in kupovalko Ljudmilo Gionetti,
Podutik 44a, Ljubljana, za oba Podgora 45,
Ljubljana, za stanovanje s kletno drvarnico
in shrambo, v izmeri 38,69 m2, na naslovu
Jarška cesta 16, Ljubljana, z identifikatorjem št. 5.E, vpisano v podvl. št. 200/5, k.o.
Brinje II,
– pogodbe št. III-2/c-66/11-64 z dne
11. 6. 1964, sklenjene med prodajalko
Skupnostjo železniških podjetij Ljubljana
– Investicijska grupa, ki jo zastopa direktor
Ciril Mravlja in kupovalko Gionetti Ljudmilo,
Ljubljana, za stanovanje s kletno drvarnico
in shrambo, v izmeri 38,69 m2, na naslovu
Jarška cesta 16, Ljubljana, z identifikatorjem št. 5.E, vpisano v podvl. št. 200/5, k.o.
Brinje II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008

Dn 3469/2005
Os-7959/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Novak Mare, Cesta 24. junija
72a, Ljubljana-Črnuče, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 5 v izmeri 42,98 m2, na naslovu Cesta
24. junija 72a, Ljubljana, z ident. št. 5.E,
vpisano v podvl. št. 2485/5, k.o. Črnuče,
dne 21. 7. 2008, pod opr. št. Dn 3469/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 4/EL z dne
19. 10. 1993, sklenjene med prodajalcem
Stanovanjskim skladom RS, Dunajska c. 22,
Ljubljana in kupovalko Maro Novak, Cesta
24. junija 72a, Ljubljana-Črnuče, za nepremičnino, stanovanje št. 5 v izmeri 42,98 m2,
na naslovu Cesta 24. junija 72a, Ljubljana,
z ident. št. 5.E, vpisano v podvl. št. 2485/5,
k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost

Dn 6305/2005
Os-7961/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Raduna Arsića, Brodarjev trg 15, Ljubljana, ki ga zastopa družba
Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 61, na naslovu Brodarjev trg 15, Ljubljana, z ident. št. 61.E,
vpisano v podvl. št. 1484/61, k.o. Moste,
dne 4. 8. 2008, pod opr. št. Dn 6305/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 338/80 z dne 18. 9. 1980, sklenjene
med Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring,
Ljubljana (kot prodajalcem) ter Stanetom
in Slavo Gavez, oba Linhartova 66, Ljub
ljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 61.E, vpisano v podvl.
št. 1484/61, 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
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 3133/2007
Os-7969/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milorada Tomiča, Ulica bratov Učakar
104, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik mag.
Miha Šepec iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za garažo št. 20 v kleti, na
naslovu Ulica bratov Učakar 104-106, Ljub
ljana, z identifikatorjem št. 44.E, podvložek št. 4172/73, k.o. Zgornja Šiška, dne
12. 8. 2008, pod opr. št. Dn 3133/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G-1793 z dne 18. 4. 1978, sklenjene med prodajalcem GIP Ingrad Celje,
Ljubljanska 16 in kupcema Janezom Grdenom, Janševa 1, Ljubljana ter Darjo Grden,
Novi trg 1, Ljubljana, za garažni boks št.
20, v približni izmeri 15,15 m2, ki leži v kleti
na vzhodni strani stanovanjskega objekta
H-1-2, k.o. Zg. 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 1464/2005
Os-7973/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Ervina Lorgerja, Glinškova ploščad 15, Ljubljana, ki ga zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, na naslovu Glinškova ploščad 15, z identifikatorjem št. 20.E, vpisano v podvl. št. 1830/20, k.o. Ježica, dne
16. 7. 2008, pod opr. št. Dn 1464/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 3. 9. 1993, sklenjene med Republiko
Slovenijo, ki jo zastopa predsednik Stanovanjske komisije Vlade RS Miha Kozinc (kot
prodajalcem) ter Mitjo in Nevenko Rupert,
oba Glinškova ploščad 15, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
identifikator št. 20.E, vpisano v podvl. št.
1830/20 k.o. 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 6297/2005
Os-7974/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Dragomirja Borovnjaka, Fabianijeva ulica 11, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
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stanovanje št. 7 na podstrešju, na naslovu
Fabianijeva ul. 11, Ljubljana, z ident. št. 29.E,
vpisano v podvl. št. 2946/29, k.o. Bežigrad,
dne 4. 8. 2008, pod opr. št. Dn 6297/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Zavodom za stanovanjsko
izgradnjo OLO Ljubljana (kot prodajalcem)
in Industrijsko konfekcijo Modna oblačila,
Ljubljana (kot kupovalka), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 29.E, vpisano v podvl.
št. 2946/29, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 11.
1967, sklenjene med Industrijo konfekcije
Modna oblačila Ljubljana (kot prodajalko) in
Gjurin Zvonimirjem (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 29.E, vpisano
v podvl. št. 2946/29, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 5.
1991, sklenjene med Gjurin Zvonimirjem,
Glinškova ploščad 16, Ljubljana (kot prodajalcem) in Vidojko Višnjić, Pokopališka 15,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 29.E, vpisano v podvl.
št. 2946/29, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008

čeva 78, Ljubljana, z ident. št. 14.E, vpisani
v podvl. št. 1478/14, k.o. Brinje I, dne 29. 8.
2008, pod opr. št. Dn 13304/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. IV-64/68
z dne 23. 9. 1968, sklenjene med SGP Stavbenik Koper (kot prodajalcem) ter Jazbec
Francem in Anico, oba Koroška 26, Ljub
ljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 14.E, vpisano v podvl. št.
1478/14, k.o. Brinje I,
– kupne pogodbe z dne 20. 7. 1977,
sklenjene med Jazbec Francem in Anico,
oba Ul. Pohorskega bataljona 165, Ljubljana
(kot prodajalcema) in Marijo Henigman, Majaronova 26, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 14.E,
vpisano v podvl. št. 1478/14, k.o. Brinje I,
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 10.
1988, sklenjene med Marijo Henigman, Gumnišče 3b pri Škofljici (kot prodajalko) in
Katarino Kemperl, Šlandrova ulica 5, Kamnik (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 14.E, vpisano v podvl.
št. 1478/14, k.o. Brinje I.
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. 9. 2008

Dn 184/2005
Os-7977/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Nadžipa Ćemana, Pot
na Rakovo Jelšo 325, Ljubljana, ki ga zastopata odv. Brane Sluga in David Sluga,
Cigaletova 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino s parc. št.
1001/4, vpisano v vl. št. 4321, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 14. 7. 2008, pod opr. št.
Dn 184/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 19. 12. 1990, sklenjene med Miro Petrović, Pot na Rakovo Jelšo
325, Ljubljana (kot prodajalko) in Ćeman
Nadžipom, Pot na Rakovo Jelšo 311, Ljub
ljana (kot kupovalcem), za nepremičnino
s parc. št. 1001/4, vpisano v vl. št. 4321,
k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008

Dn 13550/2006
Os-7980/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Gorane Janković, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium d.o.o., Ljubljana, Lili
Novy 34, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 51, na naslovu Rusjanov trg
1, 1000 Ljubljana, z ident. št. 51.E, vpisano
v podvl. št. 2039/51, k.o. Slape, dne 8. 7.
2008, pod opr. št. Dn 13550/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. Pr 1840/90-Šu/mt-1 z dne 29. 10. 1990,
ki sta jo sklenila prodajalec Geološki zavod
Ljubljana, r.o., Ljubljana, Dimičeva 14 (kot
pravni naslednik Geološkega zavoda Ljub
ljana, Delovna skupnost služb Ljubljana,
Dimičeva 16), ki ga je zastopal generalni direktor Medan Urbanič in kupec Janez
Hauptman, roj. 13. 10. 1955, stanujoč Marinkov trg 2, Ljubljana, za stanovanje št. 51,
na naslovu Rusjanov trg 1, 1000 Ljubljana,
z ident. št. 51.E, vpisano v podvl. št. 2039/5,
k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008

Dn 13304/2004
Os-7979/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Ribič Dušana, Vrti 8,
Dobrova in Ribič Marjete, Slovenčeva ulica
78, Ljubljana, ki ju zastopa Jožefa Nerat
- Rupnik, direktorica JUS-KO d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju
št. 14 v 2. nadstropju, na naslovu Sloven-

Dn 1884/2005
Os-7981/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ivice Kovač, Krožna cesta 3b,

Domžale, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za garažo št. 25 v izmeri 14,60 m2, z identifikatorjem št. 172.E, vpisani v podvl. št.
2122/172, k.o. Spodnja Šiška, dne 9. 7.
2008, pod opr. št. Dn 1884/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže, sklenjene
med prodajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana - Šiška in kupovalko Industrija usnja Vrhnika, za garažo
št. 25 v izmeri 14,60 m2, z identifikatorjem
št. 172.E, vpisano v podvl. št. 2122/172, k.o.
Spodnja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 12.
1965, sklenjene med prodajalko Industrija
usnja Vrhnika, ki jo je zastopal direktor Anton Debevec in kupcem Francem Miheličem, Celovška 87/I, Ljubljana, za garažo št.
25 v izmeri 14,60 m2, z identifikatorjem št.
172.E, vpisano v podvl. št. 2122/172, k.o.
Spodnja Šiška,
– darilne pogodbe z dne 24. 11. 1975,
sklenjene med darovalcem Francem Miheličem, Celovška 87/I, Ljubljana in obdarjenko
Nives Mihelič, Celovška 87/I, Ljubljana, za
garažo št. 25 v izmeri 14,60 m2, z identifikatorjem št. 172.E, vpisano v podvl. št.
2122/172, k.o. Spodnja 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 34007/2004
Os-7983/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ivanke Setnikar, Ul. bratov Rozmanov 12,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 8 v 1. nadstropju, na naslovu Ul. bratov Rozmanov
12, Ljubljana, z ident. št. 8.E, vpisano v podvl. št. 1468/8, k.o. Moste, dne 2. 9. 2008,
pod opr. št. Dn 34007/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 4317/63
z dne 26. 10. 1963, sklenjene med Stanovanjskim skladom za zidanje stanovanjskih
hiš, Ljubljana Moste-Polje (kot prodajalcem)
in Toplarno Ljubljana v gradnji, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 8.E, vpisano v podvl. št. 1468/8,
k.o. Moste,
– kupoprodajne pogodbe iz leta 1968,
sklenjene med Toplarno Ljubljana (kot
prodajalko) in Kristan Antonom, Ul. bratov
Rozmanov 12, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 8.E,
vpisano v podvl. št. 1468/8, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 6132/2005
Os-7984/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Alojzije Skol, Vojkova cesta 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 32 v 6. nadstropju, na naslovu Vojkova
cesta 4, Ljubljana, z ident. št. 45.E, vpisano v podvl. št. 3763/45, k.o. Bežigrad,
dne 1. 9. 2008, pod opr. št. Dn 6132/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
9/80-05/20-09 z dne 15. 1. 1980 in aneksa
k pogodbi 9/80-05/20-09 z dne 24. 9. 1980,
sklenjena med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje n.sol.o., Grosuplje (kot prodajalcem) ter Pagon-Vuk Magdaleno, Črni
vrh nad Idrijo in Vuk Matjažem, Miren pri
Novi Gorici (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 45.E, vpisano v podvl.
št. 3763/45, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 18683/2008
Os-7985/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Danice Šere, Vodiška 72, Vodice,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za parc.
št. 137/3, vl. št. 452, k.o. Vodice, dne 12. 8.
2008, pod opr. št. Dn 18683/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 16. 6. 1992, sklenjene med
prodajalcema Jožetom in Alojzijo Rajber,
Vodiška 72, Vodice ter kupcema Janezom
in Danico Šere, Glinška 2b, Ljubljana, za
parc. št. 137/3, v naravi stanovanjska stavba 126 m2 in travnik 561 m2, vl. št. 452,
k.o. Vodice.
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 15. 9. 2008
Dn 5889/2005
Os-7986/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Anamarije Štimec, Ul.
bratov Učakar 132, Ljubljana, ki jo zastopa
Percom - Perdan Saša s.p., Jezerska cesta
41, Kranj, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, garažo št. 16 v kleti, na
naslovu Ul. bratov Učakar 132-134, Ljub
ljana, z ident. št. 39.E, vpisano v podvl. št.
4115/67, k.o. Zgornja Šiška, dne 1. 8. 2008,
pod opr. št. Dn 5889/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne
29. 9. 1983, sklenjene med Emo Šlebir, roj.
Colarič, Ul. bratov Učakar 132, Ljubljana

(kot prodajalko) ter Štimec Anamarijo in Ireno, obe Mirtoviči 2, Osilnica, Kočevje (kot
kupovalki), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 39.E, vpisano v podvl. št. 4115/67,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 536/2005
Os-7987/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja AKC
d.o.o., Kavškova ul. 13, Ljubljana, ki ga zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino na naslovu Pot na Fužine 29, Ljubljana, z ident. št. 58.E, vpisano
v podvl. št. 1523/58, k.o. Moste, dne 14. 7.
2008, pod opr. št. Dn 536/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
12. 9. 1986, sklenjene med Bogomirjem in
Tanjo Čufer, oba Prežihova 26, Ljubljana
(kot prodajalcema) ter Zupančič Matjažem
in Dejanom, oba Ul. 4. julija 52, Krško (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
identifikator št. 58.E, vpisano v podvl. št.
1523/58, 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 15. 9. 2008
Dn 6092/2005
Os-7988/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Janeza Renka, Preglov trg 5, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 109, na naslovu
Preglov trg 5, Ljubljana, z ident. št. 109.E,
vpisano v podvl. št. 2076/109, k.o. Slape,
dne 5. 8. 2008, pod opr. št. Dn 6092/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. MS 4/5 109/83 z dne
16. 3. 1983, sklenjene med Zavodom za
izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljub
ljana (kot prodajalcem) ter Miho in Melanijo Legat, oba Gaberščkova 45, Ljubljana
(kot kupcema), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 109.E, vpisano v podvl. št.
2076/109, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
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Dn 37767/2004
Os-7990/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Teply Marije, Koroška
ulica 24, Ljubljana, ki jo zastopa družba SPL
d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garažo v izmeri 30 m2, stoječo na parc. št.
321/48, vpisano v vl. št. 814, k.o. Bežigrad,
dne 28. 8. 2008, pod opr. št. Dn 37767/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prenosu pravice uporabe stavbnega zemljišča
št. 465-45/79-5/5 z dne 4. 9. 1979, sklenjene med Občino Ljubljana Bežigrad (kot prodajalko) ter Teply Dimitrijem in Marijo, oba
Koroška 24/II, Ljubljana (kot kupcema), za
nepremičnino, stoječo na parc. št. 321/48,
vpisano v vl. št. 814, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 26889/2004
Os-7991/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Silvestra Černaca, Popetre 37, Koper, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino z identifikatorjem
01454/017 in 01454/018, k.o. Moste, dne
28. 11. 2006 pod opr. št. Dn 26889/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. III/f-71/139-65 z dne 15. 9. 1965,
ki sta jo sklenila prodajalec Splošno gradbeno podjetje Zidar Kočevje, Trg 3. oktobra
št. 23, ki ga je zastopal direktor Franc Bojc
in kupovalka Alma Černac, Vide Pregarčeve
13, Ljubljana, za stanovanje številka 0, na
Zaloški cesti 102 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 38145/2004
Os-7992/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Štefke Japelj, Posavskega 20, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnine na naslovu
Posavskega ul. 20, z identifikatorji št. 118.E,
119.E in 120.E, vpisane v podvl. št. 2725/58,
k.o. Bežigrad, dne 14. 7. 2008, pod opr.
št. Dn 38145/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 30. 5. 1986
in aneksa k prodajni pogodbi z dne 29. 10.
1986, sklenjena med Mercator Ljubljanske
mlekarne, o.sub.o, Tolstojeva 63, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Štefko Japelj, Posavskega 20, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnine, ki imajo sedaj identifikatorje
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št. 118.E, 119.E in 120.E, vpisane v podvl.
št. 2725/58, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 3381/2008
Os-7993/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Jožeta Ostermana, Cesta brigad 35, Novo
mesto, ki ga zastopa Arkada nepremičnine
d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 913 v 11. etaži, na
naslovu Kunaverjeva 14 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 163.E, podvložek št. 3342/135,
k.o. Dravlje, dne 12. 8. 2008, pod opr. št.
Dn 3381/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 79-6685 z dne
31. 5. 1979, sklenjene med prodajalcem
Giposs SOZD, združeno gradbeno podjetje
Ljubljana, Dvoršakova 5 in kupovalko Brigito Bukovinski, Malejeva 19, Ljubljana, za
garsonjero št. 9/13 v 9. nadstropju, na južni
strani 2. stopnišča stanovanjskega objekta
v soseski SŠ-7/1, Dravlje;
– prodajne pogodbe z dne 20. 4. 1993,
sklenjene med prodajalko Brigito Lipovšek,
roj. Bukovinski, Kidričeva 1, Brežice ter kupcema Jožefom in Jožefo Osterman, Cesta
brigad 35, Novo mesto, za garsonjero v stanovanjskem bloku na Kunaverjevi 14 v Ljub
ljani, št. 13 v 9. nadstropju, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 16224/2005
Os-7995/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Crček Pavla, Brodarjev trg 14, Ljubljana, ki
ga zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
7, na naslovu Brodarjev trg 14, Ljubljana,
z identifikatorjem št. 207.E, podvložek št.
1488/140, k.o. Moste, dne 12. 8. 2008,
pod opr. št. Dn 16224/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
251-746/91 z dne 28. 11. 1991, sklenjene
med prodajalcem Skupnostjo pokojninskega
in invalidskega zavarovanja Slovenije, Moše
Pijadejeva 41, Ljubljana in kupovalko Nino
Balent, Trg oktobrske revolucije 16, Ljub
ljana, za trisobno stanovanje št. 7, v pritličju
stanovanjske hiše na naslovu Trg oktobrske
revolucije 16, Ljubljana, v izmeri 78,68 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 6074/2005
Os-7996/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Edvarda Jermana, Zaloška cesta 83, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, garažo
št. 57 v 1. etaži B, ob Kajuhovi ulici, Ljub
ljana, z ident. št. 57.E, vpisano v podvl. št.
1639/3, k.o. Moste, dne 4. 8. 2008, pod opr.
št. Dn 6074/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 20. 11.
1968, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad-Moste (kot prodajalcem) in
Edom Jermanom, Kajuhova 46, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 57.E, vpisano v podvl. št. 1639/3,
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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 8087/2007
Os-7998/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Saša Bašina in Mirjam Bašin, Pod
gozdom 5, Sežana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 612, na naslovu Kunaverjeva 9, Ljubljana, z identifikatorjem št.
141.E, podvložek št. 2975/112, k.o. Dravlje,
dne 12. 8. 2008, pod opr. št. Dn 8087/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. S111/01 z dne 4. 11. 1993, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
skladom ljubljanskih občin, Frankopanska
5, Ljubljana in kupcem Ivanom Taradijem,
Kunaverjeva 9, Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 612, v 6. nadstropju stanovanjskega bloka na Kunaverjevi 9 v Ljubljani,
k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 9260/2005
Os-7999/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mojce Vidmar, Jakčeva 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z ident. št. 15.E, podvl.
št. 1259/15, k.o. Štepanja vas, dne 20. 8.
2008, opr. št. Dn 9260/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško

knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
9. 1. 1984, ki sta jo sklenila prodajalca Jezernik Vinko in Žabkar Irena, Vlahovičeva 2,
Ljubljana ter kupec Ilić Dragomir, Petrovičeva 7, Ljubljana, za stanovanje št. 15 stolpnice SO-6 Štepanjskega naselja v Ljubljani,
v izmeri 39,57 m2, stoječe na parc. št. 297,
296/2, 295, 659, 403, 405, k.o. Štepanjska
vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 23923/2005
Os-8000/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ljudmile Pečar, Tržaška 45, Ljubljana, ki jo zastopa sin Rastno
Pečar, Suhadolčeva 43, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
stanovanju št. 10 v 2. nadstropju, na naslovu Tržaška cesta 45, Ljubljana, z ident. št.
10.E, vpisani v podvl. št. 4130/10, k.o. Vič,
dne 28. 8. 2008, pod opr. št. Dn 23923/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 596/62
z dne 20. 10. 1962, sklenjene med Stanovanjskim skladom občine Ljubljana Vič-Rudnik (kot prodajalcem) ter Hočevar Antonom
in Ljudmilo (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 10.E, vpisano v podvl.
št. 4130/10, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 6069/2005
Os-8001/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva 2, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 12 v 1. nadstropju, na naslovu Ulica Metoda Mikuža 6, Ljub
ljana, z ident. št. 112.E, vpisano v podvl. št.
3773/70, k.o. Bežigrad, dne 4. 8. 2008, pod
opr. št. Dn 6069/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. BS 2/2-69/85 z dne 25. 1.
1985, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo
SCT Slovenija ceste tehnika, o.sol.o., Ljub
ljana (kot prodajalko) in Izvršnim svetom
SRS, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 112.E, vpisano
v podvl. št. 3773/70, 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 zgo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 9320/2008
Os-8016/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane Glavan, Dolenjska cesta 48,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje in dve kleti na naslovu Dolenjska
48, Ljubljana, z identifikatorji št. 22.E, 23.E
in 24.E, podvložek št. 4088/18, k.o. Karlovško predmestje, dne 22. 8. 2008, pod opr.
št. Dn 9320/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 12. 10. 1963,
sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, ki ga je zastopal
direktor Alojz Nebec in kupovalko Kovinska
industrija Ig pri Ljubljani, za dve dvosobni
stanovanji neto površine 45 m2, v drugem
nadstropju jugovzhodno in jugozahodno,
v stanovanjskem stolpiču S-2, ob Dolenjski
cesti v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 6502/2005
Os-8017/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Slavice Grošelj, Fabianijeva ulica
15, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za stanovanje št. 54 v 2. nadstropju, v izmeri 78,76 m2, na naslovu Fabianijeva ulica 15, Ljubljana, z identifikatorjem št. 210.E, vpisani v podvl. št. 2946/70,
k.o. Bežigrad, dne 28. 7. 2008, pod opr. št.
Dn 6502/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 3224/57-TV/AV z dne 25. 12. 1958, sklenjene med prodajalcem Zavodom za stanovanjsko izgradnjo OLO Ljubljana in kupcem
Medex Import Export, Ljubljana, za stanovanje št. 54 v 2. nadstropju, v izmeri 78,76 m2,
na naslovu Fabianijeva ulica 15, Ljubljana,
z identifikatorjem št. 210.E, vpisani v podvl.
št. 2946/70, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 2462/2005
Os-8018/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sekopt d.o.o., Keršičev hrib 17, Trbovlje, ki ga zastopa notar Miro Bregar iz

Litije, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stavbo v izmeri 200 m2 in dvoriščem v izmeri 435 m2, stoječo na parc. št.
823, vpisano v vl. št. 1093, k.o. Bežigrad,
dne 21. 7. 2008, pod opr. št. Dn 2462/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 013/01-PJZ z dne
27. 12. 2001, sklenjene med prodajalcem
Tapetdekor d.o.o., Ljubljana ter kupcema
Janezom Zakonjškom s.p., Strojno gradbene storitve in servis ter Sekopt d.o.o., Keršičev hrib 17, Trbovlje, za nepremičnino,
stavbo v izmeri 200 m2 in dvoriščem v izmeri
435 m2, stoječo na parc. št. 823, vpisano
v vl. št. 1093, k.o. Bežigrad,
– notarskega zapisa popravka kupoprodajne pogodbe št. 013/01-PJZ z dne 27. 12.
2001, opr. št. SV 56/2002 z dne 28. 1. 2005,
sklenjenega med prvim pogodbenikom Tapetdekor d.o.o., Ljubljana, drugim pogodbenikom Janezom Zakonjškom s.p., Strojno
gradbene storitve in servis ter tretjim pogodbenikom Sekopt d.o.o., Keršičev hrib 17,
Trbovlje, za nepremičnino, stavbo v izmeri
200 m2 in dvoriščem v izmeri 435 m2, stoječo na parc. št. 823, vpisano v vl. št. 1093,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 2277/2005
Os-8019/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Dušana in Smiljke Borovnjak, oba Preglov trg 12, Ljubljana, ki ju zastopa družba
SPL, d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje
št. 69, na naslovu Preglov trg 12, Ljubljana,
z identifikatorjem št. 69.E, vpisano v podvl.
št. 1592/69, k.o. Moste, dne 9. 7. 2008, pod
opr. št. Dn 2277/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, soinvestitorske pogodbe št. 188/83
MS 4/5 z dne 1. 6. 1983, sklenjene med investitorjem Zavodom za izgradnjo Ljubljana,
TOZD Inženiring, Ljubljana, ki ga je zastopal
direktor Slavko Bajt ter kupcema Dušanom
in Smiljko Borovnjak, oba Čenžekova 22,
Ljubljana, za stanovanje št. 69 na naslovu
Preglov trg 12, Ljubljana, z identifikatorjem
št. 69.E, vpisano v podvl. št. 1592/69, 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 30311/2007
Os-8021/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Mavec Marjana, Cesta
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na Kurešček 3, Ig, ki ga zastopa odv. Ila
Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
parc. št. 322, vl. št. 729, k.o. Iška Loka, dne
11. 7. 2008, pod opr. št. Dn 30311/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe,
sklenjene med Mavec Marijo in Mavec Marjanom z dne 3. 5. 1995.
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. 9. 2008
Dn 9672/2006
Os-8025/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ivanke Ivanetič, Ulica Jana Husa 1,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 17 v 4. nadstropju, na naslovu
Jana Husa 1, Ljubljana, z identifikatorjem št.
17.E, podvložek št. 10009/17, k.o. Udmat,
dne 12. 8. 2008, pod opr. št. Dn 9672/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe z dne 31. 12. 1965, sklenjene
med prodajalko Občino Ljubljana in kupcem
Podjetjem Astra Veletrgovina, Ljubljana, za
stanovanje v 4. nadstropju, na naslovu Ulica
Jana Husa 1, Ljubljana;
– menjalne pogodbe z dne 1. 10. 1979,
sklenjene med Marijo Klun, Šorlijeva 3,
Kranj in Marijo Jeraj, Ulica Jana Husa 1,
Ljubljana;
– dodatka k menjalni pogodbi z dne
22. 11. 1993, sklenjenega med Marijo Klun,
Šorlijeva 3, Kranj in Marijo Jeraj, Ulica Jana
Husa 1, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 1874/2005
Os-8027/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Branimirja Zorjana, Mašera Spasičeva
ul. 15, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 3 v pritličju in shrambo
št. 3 v kleti, na naslovu Mašera Spasičeva
ulica 15, Ljubljana, v skupni izmeri 61,46 m2,
z identifikatorjem št. 50.E in 51.E, vpisano
v podvl. št. 3774/24, k.o. Bežigrad, dne 9. 7.
2008, pod opr. št. Dn 1874/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1769/1-061/91 z dne
7. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem
Železniškim gospodarstvom Ljubljana, ki ga
je zastopal Zoran Madon in kupovalko Polonco Šink, Mašera-Spasiča 15, Ljubljana,
za stanovanje št. 3 v pritličju in shrambo št.
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3 v kleti, na naslovu Mašera Spasičeva ulica 15, Ljubljana, v skupni izmeri 61,46 m2,
z identifikatorjem št. 50.E in 51.E, vpisano
v podvl. št. 3774/24, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 1721/2005
Os-8028/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mestek Antona, Ul. Ane Ziherlove 8,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za garažo št. 150 v pritličju, RGD 1, na
naslovu Rašiška 15-17, Ljubljana, v izmeri
11,76 m2, z identifikatorjem št. 50.E, vpisano v podvl. št. 4342/50, k.o. Zg. Šiška, dne
8. 7. 2008, pod opr. št. Dn 1721/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G 214/67 z dne 10. 2. 1967, sklenjene med prodajalcem Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana in kupcem Jožetom
Biščakom, Martina Krpana 32, Ljubljana, za
garažo št. 150 v pritličju, RGD 1, na naslovu
Rašiška 15-17, Ljubljana, v izmeri 11,76 m2,
z identifikatorjem št. 50.E, vpisano v podvl.
št. 4342/50, k.o. Zg. 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 3526/2005
Os-8029/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Orel Antona, Herbersteinova 14,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, stanovanje št. 28 v 1. in
2. nadstropju, v izmeri 102,72 m2, na naslovu Herbersteinova ulica 14, Ljubljana,
z identifikatorjem št. 28.E, vpisano v podvl.
št. 3883/29, k.o. Bežigrad, dne 21. 7. 2008,
pod opr. št. Dn 3526/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, soinvestitorske pogodbe št.
48/84 z dne 11. 4. 1984, sklenjene med
prodajalcem Imos, podjetje za gradbeni inženiring investicijskih del doma in v tujini,
p.o. in kupcema Burger Dušanom ter Drago, Hošimirova 11, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 28 v 1. in 2. nadstropju,
v izmeri 102,72 m2, na naslovu Herbersteinova ulica 14, Ljubljana, z identifikatorjem
št. 28.E, vpisano v podvl. št. 3883/29, 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 navedene listine oziroma
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druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljica postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 31013/2004
Os-8031/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alenke Polak, Ulica Jana Husa 5,
Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 164 v 13. nadstropju, na naslovu
Jakčeva 40, Ljubljana, z identifikatorjem št.
337/398, k.o. Štepanja vas, dne 12. 8. 2008,
pod opr. št. Dn 31013/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu
stanovanja z dne 5. 7. 1983, sklenjene med
prodajalcema Primožem in Slavo Jakopin,
Vlahovičeva 40, Ljubljana ter kupcem Cirilom Klanjščkom, Gornji Rudnik II/20, Ljub
ljana, za dvosobno stanovanje v 13. nadstropju stolpnice SO 3, Vlahovičeva 40, Štepanjsko naselje, v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 6076/2005
Os-8034/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Branimirja Polca,
Kompolje 131, Videm-Dobrepolje, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garažo št. 66 v 1. etaži B, ob Kajuhovi ulici,
Ljubljana, z ident. št. 66.E, vpisano v podvl.
št. 1639/12, k.o. Moste, dne 4. 8. 2008, pod
opr. št. Dn 6076/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 19. 11.
1969, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad-Moste (kot prodajalcem) in
Branimirjem Polcem, Bratov Rozman 10,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 66.E, vpisano v podvl. št.
1639/12, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 35000/2004
Os-8036/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Šebjan-Pušenjak, Polje cesta XII/4,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje na naslovu Polje, Cesta XII 4, Ljubljana, z ident. št. dela
stavbe 1772-02642-9 in 1772-02642-10, na
parc. št. 967/31, k.o. Slape, dne 28. 8. 2008,
pod opr. št. Dn 35000/2004, izdalo sklep

o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 1417 z dne
13. 9. 1972, sklenjene med Gradbenim podjetjem Obnova Ljubljana (kot prodajalcem)
ter Puvar Avgustom in Kristino, oba Dolenjska c. 45/C, Ljubljana (kot kupcema), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. dela
stavbe 1772-02642-9 in 1772-02642-10, na
parc. št. 967/31, k.o. Slape,
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 9.
1977, sklenjene med Puvar Avgustom in
Kristino, oba Polje cesta XII/4, Ljubljana
(kot prodajalcema) ter Vehovec Jožetom in
Vero, oba Ul. bratov Rozmanov 4, Ljubljana
(kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. dela stavbe 1772-02642-9 in
1772-02642-10, na parc. št. 967/31, k.o.
Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 24191/2005
Os-8037/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kerševan Tine, Bukovica 3, Volčja Draga,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 13 v prvem nadstropju, na naslovu
Podgornikova ulica 3 v Ljubljani, z identifikatorji št. 26.E in 27.E, podvložek št. 3946/14,
k.o. Zgornja Šiška, dne 20. 8. 2008, pod opr.
št. Dn 24191/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 5. 12.
1972, sklenjene med prodajalcema Darinko
Živic, Cesta v Zajčjo Dobravo 18, Ljubljana
in Stanetom Germekom, Cesta v Zajčjo Dobravo 18, Ljubljana ter kupcem Vinkom Božičem, Cesta na Dobravo 54, Sevnica, za
garsonjero št. 13 v prvem nadstropju drugega stopnišča SV, v objektu K, v soseski S-6,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 2054/2005
Os-8038/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Miloša in Irene Marinič, oba Ulica
Gradnikove brigade 47, Nova Gorica, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
25 v III. nadstropju, na naslovu Bilečanska
4, Ljubljana, z identifikatorjem št. 25.E, vpisano v podvl. št. 1281/25, k.o. Štepanja vas,
dne 9. 7. 2008, pod opr. št. Dn 2054/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
118/76 z dne 26. 11. 1976 in dodatka št. 1
k pogodbi 118/76 z dne 18. 5. 1977, sklenje-
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na med prodajalcem Imos - poslovno združenje za industrijsko gradnjo, Ljubljana ter
kupcema Žaren Francem, Podmilščakova
57a, Ljubljana in Starc Anico, Avsečeva 19,
Ljubljana, za stanovanje št. 25 v III. nadstropju, na naslovu Bilečanska 4, Ljubljana,
z identifikatorjem št. 25.E, vpisano v podvl.
št. 1281/25, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 6869/2005
Os-8039/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mire Narobe, Žlebe 32a, Medvode,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za poslovni prostor št. 12 v 2. nadstropju, v izmeri
16,50 m2, na naslovu Tržaška 2, Ljubljana,
z identifikatorjem št. 163.E, vpisan v podvl.
št. 1038/163, k.o. Gradišče II, dne 28. 7.
2008, pod opr. št. Dn 6869/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 18. 1. 1993, sklenjene med
prodajalcem Iskra Elektrozveze, Stegne 11,
Ljubljana in kupcem Romanom Žitnikom,
Preserje 54, Ljubljana, za poslovni prostor
št. 12 v 2. nadstropju, v izmeri 16,50 m2, na
naslovu Tržaška 2, Ljubljana, z identifikatorjem št. 163.E, vpisan v podvl. št. 1038/163,
k.o. Gradišče II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 6471/2005
Os-8040/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Barbare Kavšek, Mrzlo Polje 12,
Ivančna Gorica, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 28 v 5. nadstropju,
v izmeri 38,91 m2, na naslovu Merčnikova
ulica 1b, Ljubljana, z identifikatorjem št.
28.E, vpisani v podvl. št. 4148/28, k.o. Vič,
dne 25. 7. 2008, pod opr. št. Dn 6471/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 861/64
z dne 10. 9. 1964, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim skladom OBSk Ljub
ljana Vič-Rudnik in kupovalko Mirjam Jeriha, Scopolijeva 5, Ljubljana, za stanovanje
št. 28 v 5. nadstropju, v izmeri 38,91 m2,
na naslovu Merčnikova ulica 1b, Ljubljana,
z identifikatorjem št. 28.E, vpisanem v podvl.
št. 4148/28, k.o. Vič,
– menjalne pogodbe z dne 8. 12. 1977,
sklenjene med prvo pogodbenikoma Ceranja Marijo in Petrom, oba Gotska ul. 9,
Ljubljana ter drugo pogodbenikom Fišer Si-

monom, Merčnikova ul. 1b, Ljubljana, za
stanovanje št. 28 v 5. nadstropju, v izmeri
38,91 m2, na naslovu Merčnikova ulica 1b,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 28.E, vpisanem v podvl. št. 4148/28, k.o. Vič,
– menjalne pogodbe z dne 26. 2. 1985,
sklenjene med prvim pogodbenikom Fišer
Simonom, Pod lipami 35, Ljubljana in drugo
pogodbenico Skvarča Marjeto, Linhartova
86, Ljubljana, za stanovanje št. 28 v 5. nadstropju, v izmeri 38,91 m2, na naslovu Merčnikova ulica 1b, Ljubljana, z identifikatorjem
št. 28.E, vpisanem v podvl. št. 4148/28, k.o.
Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 2432/2005
Os-8041/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Žive Mejak, Pot na Fužine 51, Ljubljana,
ki jo zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za stanovanje št. 12 v 3. nadstropju,
na naslovu Pot na Fužine 51, Ljubljana,
v izmeri 90,02 m2, z identifikatorjem št. 12.E,
vpisano v podvl. št. 1704/12, k.o. Moste,
dne 9. 7. 2008, pod opr. št. Dn 2432/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 100/80 z dne 15. 8. 1980 in aneksa
k prodajni pogodbi št. 100/80 z dne 28. 12.
1980, sklenjene med prodajalcem Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, Kersnikova
6, Ljubljana in kupcema Antonom ter Sonjo
Juričan, oba Vodovodna 53, Ljubljana, za
stanovanje št. 12, v 3. nadstropju, na naslovu Pot na Fužine 51, Ljubljana, v izmeri
90,02 m2, z identifikatorjem št. 12.E, vpisanem v podvl št. 1704/12, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 418/2004
Os-8042/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Nade Badovinac, Ziherlova ul. 10, Ljubljana, ki jo zastopa družba
JUS-KO, d.o.o., Proletarska 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje
št. 38 v 5. nadstropju, na naslovu Ziherlova
ul. 10, Ljubljana, z ident. št. 38.E, vpisano
v podvl. št. 5630/40, Trnovsko predmestje,
dne 20. 8. 2008, opr. št. Dn 418/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– I. dodatka k prodajni pogodbi št.
34-F1/V-1 z dne 23. 12. 1980 in II. dodatka
k prodajni pogodbi z dne 20. 3. 1981, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem
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Slovenija ceste - Tehnika n.sol.o. (kot prodajalcem) ter Orel Borisom in Orel Trampuž
Nevo (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 38.E, vpisano v podvl. št.
5630/40, k.o. Trnovsko predmestje;
– pogodbe o razdelitvi skupnega premoženja z dne 29. 12. 1991, sklenjene med
Marjano Vončina Marolt (kot prvo pogodbenico) in Metodom Maroltom (kot drugim pogodbenikom), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 38.E, vpisano v podvl. št. 5630/40,
k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 6832/2005
Os-8043/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Karmen Habič, Črtomirova ul. 24,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 71 v 3. nadstropju, v izmeri
38,72 m2, na naslovu Črtomirova ulica 24,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 71.E, vpisano v podvl. št. 3674/71, k.o. Bežigrad, dne
28. 7. 2008, pod opr št. Dn 6832/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 750 z dne 22. 4. 1969, sklenjene
med prodajalcem Gradbenim podjetjem Obnova, ki ga je zastopal glavni direktor Andrej
Plestenjak ter kupcema Bračun Ernestom
in Darinko, oba Podgora 45, Ljubljana, za
stanovanje št. 71 v 3. nadstropju, v izmeri
38,72 m2, na naslovu Črtomirova ulica 24,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 71.E, vpisanem v podvl. št. 3674/71, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 17415/2008
Os-8045/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kristine Bidovec, Rašiška 5, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za za
garažo št. 303 v kleti RGD 3, Rašiška, Ljub
ljana, z identifikatorjem št. 3.E, podvložek št.
4344/3, k.o. Zgornja Šiška, dne 12. 8. 2008,
pod opr. št. Dn 17415/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št.
G-851 z dne 23. 12. 1968, sklenjene med
prodajalcem Poslovnim združenjem Giposs
Ljubljana, Celovška 87 in kupovalko Marijo
Bidovec, Dalmatinska 47, Maribor, za garažni boks št. 303, v garažni hiši Triplex D-3,
soseska S6, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 16973/2008
Os-8046/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Vladimirja Hrovata, Ulica pregnancev 12, 1210 Ljubljana - Šentvid,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 15 v IV. nadstropju, na naslovu Ulica pregnancev 12, 1210 Ljubljana - Šentvid, z ident.
št. 108.E, vpisano v podvl. št. 1832/14, k.o.
Šentvid nad Ljubljano, dne 10. 7. 2008, pod
opr. št. Dn 16973/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 536/61 z dne 15. 6.
1962, ki sta jo sklenila prodajalec Sklad za
zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana
- Šiška ter kupca Marjan in Angela Sotler,
Ulica pregnancev 12, Ljubljana, za stanovanje št. 15 v IV. nadstropju, na naslovu Ulica pregnancev 12, 1210 Ljubljana - Šentvid,
z ident. št. 108.E, vpisano v podvložku št.
1832/14, k.o. Šentvid nad Ljubljano.
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. 9. 2008
Dn 12290/2004
Os-8047/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jelke Crček, Puhova
ulica 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino na naslovu Puhova
ulica 12, Ljubljana, z ident. št. dela stavbe
1736-01060-76 in 1736-01060-77, na parc.
št. 408/9, 408/53 in 408/54, k.o. Brinje I, dne
21. 8. 2008, pod opr. št. Dn 12290/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
BS-3 354/76 z dne 19. 10. 1976 in I. dodatka
h kupni pogodbi št. BS-3 354/76 z dne 22. 4.
1977, sklenjene med Združenim gradbenim
podjetjem Giposs, Dvoržakova 5, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Crček Pavlom ter Jelko,
oba Tovarniška 46, Ljubljana (kot kupcema),
za nepremičnino z ident. št. dela stavbe
1736-01060-76 in 1736-01060-77, na parc.
št. 408/9, 408/53 in 408/54, k.o. Brinje I.
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. 9. 2008
Dn 37782/2004
Os-8048/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Grabnar Matije, Kristanova ulica 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe
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lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino na naslovu
Kristanova 2, Ljubljana, z identifikatorjem št.
10.E, vpisano v podvl. št. 569/10, k.o. Poljansko predmestje, dne 10. 7. 2008, pod opr.
št. Dn 37782/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne pogodbe z dne 5. 8.
1966, sklenjene med Zavodom za zadružno
gradnjo SO Ljubljana (kot prodajalcem) in
Grabnar Borisom, Strossmayerjeva 6/a, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj identifikator št. 10.E, vpisano v podvl.
št. 569/10, k.o. Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 12305/2004
Os-8049/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Antonije Magdalene Podboršek, Posavskega
28, Ljubljana in Nevenke Kodre, Ipavčeva
4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino z identifikacijsko št. 39.E
in 40.E, podvl. 3734/21, k.o. Bežigrad, dne
24. 8. 2008, pod opr. št. 12305/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, ki sta jo sklenila prodajalka Občina Ljubljana Bežigrad,
z njenim pravnim prednikom in Slovenijalesom, Mednarodnim podjetjem za trgovino, inženiring in proizvodnjo, zastopanje in
konsignacijo d.o.o. Ljubljana, za stanovanje
št. 20 v 3. nadstropju, na Posavskega 28,
Ljubljana, v izmeri 48, m2;
– kupoprodajne pogodbe št. 3/91 z dne
26. 6. 1991, ki sta jo sklenila prodajalec
Slovenijales, Mednarodno podjetje za trgovino, inženiring in proizvodnjo, zastopanje in
konsignacijo Titova 52, Ljubljana ter kupca
Anton in Antonija Podboršek, Posavskega
28, Ljubljana, za stanovanje št. 20 v 3. nadstropju, na Posavskega 28, Ljubljana, v izmeri 48 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 5694/2005
Os-8051/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Milenke Nagelj, Spodnja Slivnica 9, Grosuplje, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 6 v 1. nadstropju, na naslovu Vojkova cesta 4, Ljubljana, v izmeri 31,10 m2, z ident.
št. 19.E, vpisano v podvl. št. 4763/19, k.o.
Bežigrad, dne 21. 8. 2008, pod opr. št.
Dn 5694/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,

pogodbe št. 600/79-05/20-09 z dne 15. 11.
1979, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje n.sol.o. (kot prodajalcem) in Ivanko Prelc, Pleteršnikova 18, Ljub
ljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 19.E, vpisano v podl. št.
3763/19, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 13524/2008
Os-8058/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja Čučka, Valvazorjeva 5, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik Dušan Golovrški iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 10 v 4. nadstropju, na
naslovu Valvazorjeva 5, Ljubljana, z identifikatorjem št. 10.E, podvložek št. 1284/10,
k.o. Ajdovščina, dne 12. 8. 2008, pod opr. št.
Dn 13524/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 466-795/91 z dne 24. 1. 1992, sklenjene
med prodajalko Občino Ljubljana Center,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana in
kupcema Viktorjem ter Avgusto Smolej, Valvazorjeva 5, Ljubljana, za stanovanje v 4.
nadstropju stanovanjske hiše na Valvazorjevi 5 v Ljubljani, v skupni izmeri 93,67 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2008
Dn 7126/2008
Os-8059/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Alojzije Praprotnik,
Gornji Rudnik I/8, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Tita Koder-Nikolič, Slovenska c. 54,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino s parc. št. 2390/2, vpisano
v vl. št. 1150, k.o. Rudnik, dne 26. 8. 2008,
pod opr. št. Dn 7126/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe z dne 6. 10. 1966,
sklenjene med Gačnik Ivanko, Jenkova 2,
Ljubljana (kot prodajalko) in Praprotnik Slavko, Zg. Rudnik I/17a, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino s parc. št. 2390/2,
vpisano v vl. št. 1150, k.o. Rudnik.
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 16. 9. 2008
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Dn 6011/2005
Os-8060/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vere Pejić, Fabianijeva ul. 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. II na
podstrešju, na naslovu Fabianijeva 11, Ljub
ljana, z ident. št. 24.E, vpisano v podvl. št.
2946/24, k.o. Bežigrad, dne 1. 8. 2008, pod
opr. št. Dn 6011/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 17. 9. 1993, sklenjene med
Pletenino, proizvodnjo trikotažnih izdelkov,
p.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in Janezom Perdigalom, Fabianijeva 11/4, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 24.E, vpisano v podvl. št. 2946/24,
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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 6122/2005
Os-8066/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Boruta Grudna, Preglov trg 11, Ljubljana, ki
ga zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 21, na naslovu Preglov trg 11,
Ljubljana, z ident. št. 21.E, vpisano v podvl.
št. 1607/21, k.o. Moste, dne 4. 8. 2008, pod
opr. št. Dn 6122/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, soinvestitorske pogodbe št. MS4/5
521/83 z dne 24. 11. 1983 in 1. dodatka
k soinvestitorski pogodbi MS4/5 521/83
z dne 11. 4. 1985, sklenjena med Zavodom
za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring,
Ljubljana (kot prodajalcema) ter Eriko Levstek in Bojanom Vertaričem, oba Bratovševa ploščad 18, Ljubljana (kot kupcema), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 21.E,
vpisano v podvl. št. 1607/21, 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 15. 9. 2008
Dn 18757/2008
Os-8067/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Rasime Selimović, Brilejeva 8, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 159.E, podvl. št.
2904/136, k.o. Dravlje, dne 14. 8. 2008 pod
opr. št. Dn 18757/2008, izdalo sklep o začetku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 0110/PD-563
z dne 5. 8. 1992, sklenjene med Litostroj

Holding, d.d., Ljubljana, kot prodajalcem
in Selimović Eupom ter Selimović Rasimo,
za nepremičnino, stanovanje, ki ima sedaj
identifikator 159.E in je vpisan v podvl. št.
2904/136, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 6020/2005
Os-8069/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Atanasov Milorada, Janežičeva 25, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Did Mušinovič, Tržaška c. 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garažo št. 2 v kleti, v izmeri 16,95 m2, na naslovu Janežičeva 25, Ljubljana, z ident. št.
224.E, vpisano v podvl. št. 26/74, k.o. Prule,
dne 1. 8. 2008, pod opr. št. Dn 6020/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o pridobitvi stanovanja z dne
15. 10. 1969, sklenjene med Tehniko, Ljub
ljana (kot prodajalko) in Antonom Gabrijelčičem, Janežičeva 25/III, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 224.E, vpisano v podvl. št. 26/74, k.o.
Prule,
– kupne pogodbe z dne 29. 11. 1999,
sklenjene med Gabrijelčič Antonom, Na mivki 19, Ljubljana (kot prodajalcem) in Atanasov Miloradom, Janežičeva 25, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 224.E, vpisano v podvl. št. 26/74,
k.o. Prule.
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 16. 9. 2008
Dn 37781/2004
Os-8070/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Mirjane Aćimov Oblak, Šolska ulica 11, Lucija, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino na
naslovu Kvedrova ul. 5, Ljubljana, z identifikatorjem št. 27.E in 28.E, vpisano v podvl.
št. 330/14, k.o. Nove Jarše, dne 10. 7. 2008,
pod opr. št. Dn 37781/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o nakupu stanovanja z dne
15. 1. 1969, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Marijo Dolšak, Gosposvetska 10, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št. 27.E
in 28.E, vpisano v podvl. št. 330/14, k.o.
Nove Jarše,
– darilne pogodbe z dne 27. 12. 1990,
sklenjene med Jeleno Aćimov, Ukmarjeva
2, Lucija (kot darovalko) in Mirjano Aćimov
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Oblak, Šolska 11, Lucija (kot obdarjenko),
za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator
št. 27.E in 28.E, vpisano v podvl. št. 330/14,
k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 5815/2005
Os-8071/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Zdravka Makuca, Rusjanov trg 10, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 85, na naslovu
Rusjanov trg 10, Ljubljana, z ident. št. 85.E,
vpisano v podvl. št. 2120/85, k.o. Slape,
dne 1. 8. 2008, pod opr. št. Dn 5815/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. MS 4,5 288/84 z dne 2. 7.
1984 in 1. dodatka k soinvestitorski pogodbi št. MS 4,5 288/84 z dne 13. 1. 1986,
sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljub
ljane, TOZD Inženiring, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Lisac Romanom, Podgorska
27, Kočevje in Lisac Brigito, Triglavska 9,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 85.E, vpisano v podvl. št. 2120/85, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 37764/2004
Os-8072/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Angele Logar, Jakčeva ulica 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino na naslovu
Jakčeva ul. 34, Ljubljana, z identifikatorjem
št. 33.E in 34.E, vpisano v podvl. št. 1341/18,
k.o. Štepanja vas, dne 10. 7. 2008, pod opr.
št. Dn 37764/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 3154/92 z dne 14. 10. 1992, sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Angelo Logar,
Jakčeva 34, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št.
33.E in 34.E, vpisano v podvl. št. 1341/18,
k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
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Dn 6137/2005
Os-8073/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Aleksandra Šelhausa
st., Prušnikova ul. 58, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Vlasta Čulap, Vurnikova 2, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, enoinpolsobno stanovanje št. 8
v II. nadstropju ter kletni prostor, na naslovu
Celovška cesta 366, Ljubljana, z ident. št.
150.E in 151.E, vpisani v podvl. št. 1839/77,
k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne 26. 8. 2008,
pod opr. št. Dn 6137/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 68-1959
z dne 23. 12. 1968, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana (kot prodajalcem) in Šelhaus Pavlo, Črtomirova D-1,
Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 150.E in 151.E, vpisano v podvl.
št. 1839/77, k.o. Šentvid nad Ljubljano.
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 16. 9. 2008
Dn 6387/2005
Os-8076/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mirjane Rodić, Cesta
30. avgusta 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 8 v 2. nadstropju in shrambi št. 8,8 v kleti,
na naslovu Cesta 30. avgusta 5, Ljubljana,
z ident. št. 63.E in 64.E, vpisano v podvl. št.
4323/32, k.o. Kašelj, dne 4. 8. 2008, pod opr.
št. Dn 6387/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 29. 3. 1971,
sklenjene med Združenimi papirnicami Ljub
ljana - Stanovanjska enota Papirnice Vevče
(kot prodajalcem) in Skubic Stanislavom,
Vevče 39 (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 63.E in 64.E, vpisano
v podvl. št. 4323/32, k.o. Kašelj,
– menjalne in darilne pogodbe z dne
22. 2. 1984, sklenjene med Skubic Stanislavom, Cesta 30. avgusta 5/II, Ljubljana
(kot prvo pogodbenikom) in Skubic Dušanom, Cesta 30. avgusta 5/II, Ljubljana (kot
drugo pogodbenikom), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 63.E in 64.E, vpisano
v podvl. št. 4323/32, k.o. Kašelj.
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 15. 9. 2008
Dn 74/2005
Os-8077/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Nine Šturm, Jadranska
2, Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus, Perdan
Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
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zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino na
naslovu Jadranska ulica 2, z identifikatorjem
št. 26.E, vpisano v podvl. št. 4340/26, k.o.
Vič, dne 15. 7. 2008, pod opr. št. Dn 74/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpotavitve zemljiškoknjižne listine, kupoporodajne
pogodbe št. 634/62 z dne 20. 9. 1962, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine
Ljubljana Vič - Rudnik, ki ga je zastopal predsednik upravnega odbora Janez Žagar (kot
prodajalcem) in Jožetom Jamnikom, Rudnik
67, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj identifikator št. 26.E, vpisano
v podvl. št. 4340/26, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 3954/2008
Os-8135/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ane Ivane Debeljak,
Parapatova 3, Kamnik, ki jo zastopa odv.
Aleš Avbreht iz odvetniške pisarne Avbreht,
Zajc in partnerji, Šestova ul. 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino poslovni prostor na naslovu Brnčičeva
ul. 13, Ljubljana, z ident. št. 112.E, vpisano v podvl. št. 1770/10, k.o. Črnuče, dne
21. 8. 2008, pod opr. št. Dn 3954/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
nepremičnine z dne 29. 12. 1994, sklenjene
med Inženiring Galeb, p.o. E. Vatovec 4,
Izola (kot prodajalcem) in Družbo za promet
z nepremičninami in finančne storitve d.o.o.,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 112.E, vpisano v podvl.
št. 1770/10, k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 33777/2004
Os-8140/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
stanovanje v izmeri 49,27 m2, na naslovu Kajuhova ulica 34a, Ljubljana, z ident.
št. dela stavbe 1730-1044-61, stoječe
na parc. št. 869/2, 870/4, 872/2 in 871/2,
k.o. Moste, dne 19. 8. 2008, pod opr. št.
Dn 33777/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. /74 z dne 25. 12. 1974, sklenjene med prodajalcem »Sosesko« podjetjem za urejanje stavbnih zemljišč Bežigrad
Moste, Ljubljana in kupcem »Fond«, stanovanjskim podjetjem, Ljubljana, za stanovanje v izmeri 49,27 m2, na naslovu Kajuhova
ulica 34a, Ljubljana, z ident. št. dela stavbe

1730-1044-61, stoječe na parc. št. 869/2,
870/4, 872/2 in 871/2, 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 16. 9. 2008
Dn 33785/2004
Os-8156/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tanje Praprotnik, Elvire Vatovec 3, Izola, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 19 v 4. nadstropju, na naslovu Pokopališka ulica 6, Ljubljana, z ident. št. 19.E,
vpisano v podvl. št. 1442/19, k.o. Moste, dne
16. 6. 2008, pod opr. št. Dn 33785/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 7401/59-TV/VA z dne 2. 12.
1959, sklenjene med prodajalcem Zavodom
za stanovanjsko izgradnjo OLO Ljubljana,
ki ga je zastopal direktor Leon Skaberne in
kupcem Indos industrija obdelovalnih strojev,
Ljubljana, ki jo je zastopal direktor Ivan Kogovšek, za stanovanje z ident. št. 19.E, vpisano
v podvl. št. 1442/19, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2008
Dn 5906/2005
Os-8162/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jožefe Šilak, Viška
cesta 69d, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 5 v 1. nadstropju, na naslovu Viška 69d,
Ljubljana, z ident. št. 5.E, vpisano v podvl.
št. 3831/5, k.o. Vič, dne 1. 8. 2008, pod opr.
št. Dn 5906/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 89/67, z dne 16. 3. 1967, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem
Grosuplje, ki ga je zastopal direktor Alojz
Nebec (kot prodajalcem) in Šilak Francem,
Prešernova 30, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 5.E,
vpisano v podvl. št. 3831/5, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2008
Dn 326/2007
Os-8358/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
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Marjetke Zacher Belantič, stanujoče Levstikova ulica 15, Maribor, ki jo po pooblastilu
zastopa notarka Breda Horvat, Vetrinjska
ulica 11, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 2030/31,
k.o. Tabor, pod Dn št. 326/2007, dne 7. 8.
2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 1977-11/93
z dne 2. 11. 1993, sklenjene med prodajalcem TAM Maribor, družba za upravljanje
in financiranje podjetij, d.d., Maribor, Ptujska cesta 184, zastopanem po predsedniku družbe Maksimilijanu Senici in kupcema
Francem Dominikom ter Dorico Dominik,
stanujočima Levstikova ulica 13, Maribor,
s katero je prodajalec kupcema prodal dvosobno stanovanje št. 2, v pritličju stanovanjske stavbe v Mariboru, Levstikova ulica 13
in dovolil, da se vknjiži lastninska pravica
nanju, za vsakega do 1/2 celote,
– dodatka h kupoprodajni pogodbi št.
1997-11/93 z dne 18. 11. 1993, sklenjenega
dne 4. 1. 1994, v katerem se pogodbeniki
spremenili določila o kupnini in preoblikovali
zemljiškoknjižno dovolilo in
– drugega dodatka h kupoprodajni pogodbi št. 1977-11/93 z dne 18. 11. 1993,
sklenjenega dne 29. 5. 2000, v katerem
so pogodbeniki dopolnili opis nepremičnine
z navedbo, da se nahaja na parc. št. 336
in je pripisana podvl. št. 2030/31, k.o. Tabor in dodali, da je bila kupnina že v celoti
poravnana.
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 24. 9. 2008
Dn 5585/2008
Os-8359/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mateje Domadenik, stanujoča Borova vas
8, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, podvl. št. 1691/171, k.o.
Spodnje Radvanje, pod Dn št. 5585/2008,
dne 11. 9. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 1-GE9 – 0 z dne 30. 7.
1987, sklenjene med prodajalcem Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor, po
pooblaščeni organizaciji Zavod za izgradnjo
Maribor, Slovenska ulica 40, Maribor, ki ga
je zastopal direktor Vinko Borec in kupcem
Mirkom Temnikom, roj. 22. 5. 1954, stanujočim Cesta zmage 92, Maribor, s katero je
prodajalec kupcu prodal garažo št. GE9-0,
v stanovanjskem objektu E, lamela E 9, stoječi na parc. št. 162/1, k.o. Zgornje Radvanje in v kateri je prodajalec dovolil, da se
na tej garaži vknjiži pravica etažne lastnine
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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 9. 2008

Dn 7429/2008
Os-8399/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vincenca Gajserja, stanujočega Lovska ul. 15a,
Miklavž na Dravskem polju, ki ga zastopa
odv. Ljubo Kolbl iz Maribora, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št.
3162/18, k.o. Tezno, pod Dn št. 7429/2008,
dne 11. 9. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 1759-09/93 z dne
17. 9. 1993, sklenjene med prodajalcem
TAM Maribor družba za upravljanje in financiranje podjetij, d.d., Maribor, Ptujska cesta
184, ki ga je zastopal predsednik družbe
Maksimilijan Senica in kupcema Agimom
Bislimi, EMŠO 0507959910003 in Nazljijo
Krasnić, EMŠO 1006961915084, stanujočima Panonska ulica 4, Maribor, s katero je
prodajalec kupcema prodal enosobno stanovanje št. 18, v mansardi stanovanjske
stavbe v Mariboru, Panonska ulica 4, stoječi
na parc. št. 1879, k.o. Tezno in na njem dovolil vknjižbo lastninske pravice na kupca.
vsakega do 1/2 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 9. 2008
Dn 7173/2008
Os-8400/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Kajti Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nade Princes, stanujoče Razlagova ul. 9,
Maribor, ki jo zastopa notarka Ines Bukovič
iz Maribora, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, podvl. št. 1527/22, k.o. Maribor-grad, pod Dn št. 7173/2008, dne 11. 9.
2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne
pogodbe z dne 10. 11. 1993, sklenjene med
Mejrić Himzo in Merjić Pašo, stanujoča Trg
Borisa Kidriča 1, Maribor, na eni strani ter
Nado Princes, stanujočo Valvazorjeva ulica
10, Maribor, na drugi strani, s katero sta prvi
pogodbeni stranki zamenjali svoje trisobno
stanovanje št. 19 v mansardi, v velikosti
80,94 m2, v stanovanjski hiši Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, stoječi na parc. št. 1100/1,
pripisani vl. št. 1178, k.o. Maribor - grad,
z drugo pogodbeno stranko za njeno dvosobno stanovanje št. 36 v IV. nadstropju,
v velikosti 53,54 m2, v stavbi Valvasorjeva
ulica 10, Maribor, stoječi na parc. št. 430,
k.o. Tabor in v kateri so pogodbene stranke
dale druga drugi dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na zamenjanih stanovanjih.
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 Mariboru
dne 26. 9. 2008
Dn 85/2008
Os-7201/08
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je
po zemljiškoknjižni sodnici Bibijani Šilc,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Srečka Majcna, Grogova ulica 2, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa notarka Jožica
Škrk, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer pogodbe št. 1-827/90
o prodaji poslovnega prostora, ki sta jo dne
15. 9. 1990 sklenila DO IBIS Inženiringbiro
investicijsko svetovanje p.o. Slovenska Bistrica, Trg Alfonza Šarha 1, kot prodajalec
in Dobrič Dominik, Obrtniška 3, Slovenska
Bistrica, kot kupec, katere predmet je bila
nepremičnina – poslovni prostor v pritličju
poslovno stanovanjskega objekta D II na
lokaciji soseska D II v Zg. Bistrici, v Slovenski Bistrici, na parceli št. 1140/1, 1140/2,
k.o. Slovenska Bistrica, tlorisne površine
18,70 m2 (sedaj lokal št. 5 v pritličju v izmeri
18,10 m2, št. ident. 1115/20.E, Tomšičeva
ul. 9, 2310 Slovenska Bistrica, pripisana
pod vl. št. 2430/5, k.o. Slovenska Bistrica).
Sodišče je s sklepom z dne 18. 6. 2008
pričelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, na podlagi kopije pogodbe št.
1-827/90 o prodaji opisane nepremičnine,
in sicer iz razloga, ker se je original prej
navedene pogodbe izgubil kar predlagatelj
postopka izkazuje z dejstvom, da nobena
od pogodbenih strank ne poseduje originala
pogodbe (1. točka petega odstavka, v zvezi
s prvo alinejo 1. točke prvega odstavka 234.
člena Zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1).
Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja Majcen Srečka, Grogova ulica 2, Slovenska Bistrica, EMŠO 1709965500033, do
celote.
Sodišče poziva vse morebitne imetnike
pravic, da v dveh mesecih od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 14. 8. 2008
Dn 329/2008
Os-7202/08
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je
po zemljiškoknjižni sodnici Bibijani Šilc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane, začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine o prenosu lastninske pravice,
sklenjene med Kmečko hranilnico in posojilnico, z.z.n.j. v Poljčanah, kot zemljiško
knjižnim lastnikom do celote in kot izstaviteljem listine ter Občino Poljčane, Bistriška
cesta 65, 2319 Poljčane, matična številka
2242745, kot pridobiteljem oziroma v korist
katerega je bila listina izstavljena, katere
predmet je bila nepremičnina parc. št. 4.S,
ki v naravi predstavlja stanovanjsko stavbo
v izmeri 480 m2 in dvorišče v izmeri 281 m2,
pripisana zemljiškoknjižnemu vložku številka 297, k.o. Poljčane.
Sodišče je s sklepom z dne 2. 6. 2008,
pričelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, na podlagi overjenih izjav
lastnikov sosednjih nepremičnin, in sicer
Bračko Terezije, Ulica Erne Starovasnik 9,
Poljčane ter Košar Angele, Prvomajski trg
14, Poljčane, s katerimi predlagatelj izkazuje s stopnjo verjetnosti, da ima navedeno
nepremičnino v lastniški posesti (2. točka
petega odstavka, v zvezi s prvo alinejo 1.
točke prvega odstavka 234. člena Zakona
o zemljiški knjigi – ZZK-1).
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Vknjižba lastninske pravice na navedeni nepremičnini se zahteva v korist Občine
Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane,
matična številka 2242745, do celote.
Sodišče poziva vse morebitne imetnike
pravic, da v dveh mesecih od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 14. 8. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 2005/01390
Os-7828/08
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni
zadevi upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18/a, Ljubljana, proti dolžniku Zagožen Francu, Miklošičeva 1/c, Domžale, zaradi izterjave 64.652,78 SIT s pp sklenilo:
dolžniku se postavi začasni zastopnik,
odvetnik Primož Kovač, Ljubljanska 80,
Domžale, ki bo v postopku zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler ne bo sam ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 9. 2006
VL 7700/2008
Os-7523/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Gimnazije Franca Miklošiča,
Prešernova cesta 34, Ljutomer, ki jo zastopa
odv. Karin Ščap Gubič, Slovenska 21, Murska Sobota – dostava, proti dolžniku Borutu
Černelu, Kolodvorska 9, Ljutomer, zaradi
izterjave 166,92 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Borutu Černelu, Kolodvorska 9,
Ljutomer, 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
Ludvik Rituper, Jakobovo naselje 23, 9000
Murska Sobota.
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
IV P 2835/2001
Os-7691/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodniku mag. Francu Kopšetu, v pravdni zadevi
tožečih strank: 1. Janeza Kocipra in 2. Olge
Kociper, oba Podmolniška 9, Ljubljana, ki
ju oba zastopa odvetnik Andrej Razdrih iz
Ljubljane, proti toženim strankam: 1. Petru
Primarju, Pot v mejah 1, Ljubljana-Polje,
2. Frančiški Švenda, Hladilniška 18c, Ljub
ljana-Polje in 3. dedičem po pokojnem Silvestru Primarju, Pot v mejah 1, Ljubljana-Polje, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine,
dne 21. 8. 2008 sklenilo:
tretji toženi stranki, neznanim dedičem
po pokojnem Silvestru Primarju, se postavi
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začasni zastopnik, odvetnik Dragan Dmitrovič, Kotnikova 30, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal tretjo toženo stranko vse do takrat, dokler tretja
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 21. 8. 2008
VL 9337/2008
Os-8116/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Osnovne šole bratov Polančičev Maribor, Prešernova ulica 19, Maribor, ki
jo zastopa odvetnik Peter Peče, Trg Leona
Štuklja 5, Maribor, proti dolžnikoma Igorju
Frasu, Tyrševa ulica 24, Maribor in Sonji
Fras, Tyrševa ulica 24, Maribor, zaradi izterjave 516,24 EUR s pp sklenilo:
dolžnikoma Igorju Frasu, Tyrševa ulica
24, Maribor in Sonji Fras, Tyrševa ulica 24,
Maribor, 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 Stane Harih, Moše Pijade 23, Maribor.
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 6. 8. 2008
I 246/2003
Os-8183/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika: Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. Biljana Ana Filipov, Ljubljana, proti dolžnici Maji Černoša,
Krožna pot 20, Ljubljana, zaradi izterjave
402,14 EUR s pp sklenilo:
dolžnici Maji Černoša se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
postavi začasnega zastopnika.
Začasnega zastopnika se postavi Iztok
Drozdek, Tržaška cesta 2, 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 11. 9. 2008
I 2567/2001
Os-8184/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. Biljana Ana Filipov,
Ljubljana, proti dolžniku Vladu Radičeviču,
Trg prekomorskih brigad 5, Ljubljana, zaradi
izterjave 49,05 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Radičevič Vladu se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Dolničar Jasna, Tivolska 40, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za

socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2008
I 8831/2002
Os-8185/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. Biljana Ana Filipov,
Ljubljana, proti dolžniku Robertu Tetičkoviču, Gašperšičeva 8, Ljubljana, zaradi izterjave 415,18 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Tetičkovič Robertu se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico postavi Doles Toš
Katarina, Kolodvorska 6, 1230 Domžale.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2008
VL 8870/2008
Os-8263/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžniku Oliverju Janusu Madonno, Spandauer Damm 84, Berlin, zaradi
izterjave 763,32 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Oliverju Janusu Madonno,
Spandauer Damm 84, Berlin, 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 Andreja Gutnik, Trdinova 7, 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 30. 7. 2008
VL 34589/2008
Os-8269/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika BTC d.d. Ljubljana, Šmartinska cesta 152, Ljubljana – BTC, Blagovno trgovski center, proti dolžniku Extrasped
d.o.o., Dunajska cesta 42, Šentilj v Slovenskih goricah, zaradi izterjave 759,08 EUR
s pp sklenilo:
dolžniku Extrasped d.o.o., Dunajska cesta 42, Šentilj v Slovenskih goricah, 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 Jakopanec-Levart Renata, Dunajska c. 21, 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 1. 8. 2008
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VL 19371/2008
Os-8270/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Slovenskega zavarovalnega
združenja, Železna cesta 14, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa Adriatic Slovenica d.d.,
Lava 7, Celje, proti dolžniku Borisu Stropniku, Šalek 89, Velenje - dostava, zaradi izterjave 19.453,19 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Borisu Stropniku, Šalek 89,
Velenje - 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 odv.
Olivera Gomboc, Slovenska c. 55c, 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 29. 7. 2008
VL 2180/2008
Os-8289/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., PE
Maribor, Jadranska cesta 30, Maribor, proti
dolžniku Kristijanu Kosiju, Pregljeva ulica
12, Maribor, zaradi izterjave 846,70 EUR
s pp sklenilo:
razreši se začasnega zastopnika Stanislava Mlakarja, določenega za dolžnika
s sklepom dne 18. 6. 2008.
Dolžniku Kristijanu Kosiju, Pregljeva ulica 12, Maribor, 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 Stane Harih, Moše Pijade 23, Maribor.
Začasne 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 1. 8. 2008
VL 3457/2008
Os-8357/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Slovenijales Trgovina d.o.o.,
Plemljeva ulica 8, Ljubljana - Šentvid, ki ga
zastopa odv. Slavko Trstenjak, Parmova 53,
Ljubljana - dostava, proti dolžniku Janku
Mavcu, Fabianijeva ulica 11, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa odv. Tomaž Čad, Miklošičeva cesta 20, Ljubljana, zaradi izterjave
855,65 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Janku Mavcu, Fabianijeva ulica
11, 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 Tomaž Čad.
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
In 714/2005
Os-7654/08
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. In 714/05, v skladu z določili 82., 83. in 84. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, se
dolžniku Ivanu Janušu kot začasna zastopnica postavi svetovalka v pravosodju Saša
Kotnjek, zaposlena pri Okrajnem sodišču
v Mariboru.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika od dneva postavitve, tj. od 20. 8. 2008
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 8. 2008
I 2610/2007
Os-7862/08
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po
okrajni sodnici Klaudiji Zadravec Ščančar,
v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Biljana Ana Filipov iz Ljubljane, proti dolžniku Karlu Jaklinu, Moravske Toplice, Dolga
ulica 61, Moravske Toplice, zaradi izterjave
341,34 EUR, dne 19. 8. 2008 sklenilo:
v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča
v Murski Soboti, opr. št. I 2610/2007, se
dolžniku postavlja začasno zastopnico, in
sicer odvetnico Andrejo Ritonja Špilak, Ulica
Staneta Rozmana 16, Murska Sobota.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice, in sicer od dneva postavitve in 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 Murski Soboti
dne 19. 8. 2008
I 1231/2007
Os-8096/08
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Bojana Zadela, Strma pot 15,
Izola - Isola, ki ga zastopa odv. Franc Mesar,
Marušičeva 5, p.p. 317, Koper - Capodistria,
proti dolžnici Danijeli Kisič Petrovič, Morova 37, Izola - Isola, zaradi izterjave 401,85
EUR s pp, sklenilo:
dolžnici se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 1231/2007 postavi
odvetnik Igor Cek iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
v postopku vse do takrat, dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 11. 9. 2008
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Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 12. 2007
D 222/2004
Os-7563/08
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier, v zapuščinski zadevi po dne 12. 3.
1984 umrli Amaliji Kerin, hčeri Janeza, roj.
Levičar, roj. 9. 4. 1906, nazadnje stanujoči
Gorenja Lepa vas 7, p. Krško, izven naroka
dne 17. 7. 2008, podaje naslednji oklic:
zakonitega dediča Zdravka Erdelja, nazadnje stanujočega v Zagrebu, se poziva,
da v roku enega leta od objave oklica na
oglasni deski tukajšnjega sodišča in tega
oklica, priglasi svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 17. 7. 2008
III D 528/2005
Os-8205/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Repič Ani,
hčeri Franca in Ane, rojeni 13. 3. 1932, umrli
25. 8. 2005, nazadnje stanujoči v Ljubljani,
Zaloška cesta 83, Ljubljana.
Zapustnica je napravila oporoko za nepremičnino in premičnine v stanovanju, katerih
oporočni dedič je Štefan Kološa. Za denarna
sredstva pa nastopi zakonito dedovanje. Kot
zakoniti dediči po zapustnici pridejo v poštev
zapustnikovi sestrični Glavaš Olga in Kološa
Ivana, zap. bratranec Bojan Praček in dediči
tretjega dednega reda po očetovi strani zapustnice, ki pa sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedene dediče
ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica
na sodni deski sodišča. Po preteku tega
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2008

Oklici dedičem

D 149/2008
Os-7548/08
Zavratnik Franc iz Stare ceste 54/a, je
dne 9. 6. 2008 umrl in ni zapustil oporoke.
Do dediščine imajo pravico njegovi otroci, če teh ni, pa njegovi bratje in sestre oziroma njihovi potomci.
Ker sodišču ni znano njihovo prebivališče, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 25. 8. 2008

D 325/2007
Os-35839/07
Andrejašič Marija neznanega bivališča,
je dne 1. 1. 1936 umrla in ni zapustila
oporoke.

D 142/2007
Os-34187/07
Pred okrajnim sodiščem v Sevnici teče
zapuščinski postopek po pok. Francu Kralju,
roj. 12. 7. 1875, nazadnje stanujočem Segonje 1, Škocjan, opr. št. D 142/2007.

Stran

3542 /

Št.

99 / 17. 10. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Zapustnik Franc Kralj iz Segonja št. 1,
Škocjan, ni napravil oporoke. Na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju sodišče
poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo v roku enega leta od objave oklica kot
dediči po pok. Francu Kralju. Po preteku
tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 11. 12. 2007

Oklici pogrešanih
N 47/2007
Os-8180/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Martini Franca, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka Atilije Ivančič, Gažon
45a, Šmarje, ki jo zastopa odvetnik Oliver
Kljajić iz Izole, zoper nasprotnega udeleženca Matijo Grižoniča, sina Jakoba, roj. 29. 8.
1827, nazadnje stanujočega v Gažonu, ki
ga zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister, zaradi dokazovanja smrti, po opravljenem naroku dne 27. 8. 2008 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Matije Grižoniča,
sina Jakoba, roj. 29. 8. 1827, nazadnje stanujočega v Gažonu, za mrtvega.
Nasprotnega udeleženca se poziva, da
se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo v treh
mesecih po objavi tega oklica, ker bo sicer
sodišče po poteku tega roka nasprotnega
udeleženca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 8. 2008

Druge objave sodišč
P 1512/2006
Os-5541/08
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Lari Bartenjev, v pravdni zadevi
tožeče stranke Andreja Fijavža, Tavčarjeva
31, Velenje, ki ga zastopa Odvetniška družba Križaj & Trpin v Ljubljani, zoper toženo
stranko SKB banko d.d., Ajdovščina 4, Ljub
ljana, ki jo zastopa Stojan Zdolšek, odvetnik
v Ljubljani, zaradi plačila 657.702,31 EUR,
dne 5. 6. 2008 sklenilo:
javnost vse glavne obravnave v naslovnem postopku je izključena.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Cenčič Vera, Puhova 10, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500058816, izdala
zavarovalnica KD življenje. gni-300588
Donko Slavica, Krekova ul. 27, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500011871, izdala
zavarovalnica KD življenje. m-724
Jurčevič Mijo, Gregorčičeva ulica
33, Maribor, zavarovalno polico, št. 01
000014516--, izdala zavarovalnica Moja
naložba Maribor. m-754
Jurčević Nada, Gregorčičeva 33, Maribor,
zavarovalno polico, št. POL 01 000014515,
izdala zavarovalnica Moja naložba Maribor.
m-722
Košir Rado, Dobravlje 99, Dobravlje,
zavarovalno polico, št. 40301002433, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnd-300368
Sluga Iztok, Bilje 7, Maribor, zavarovalno
polico, št. 41601004263, izdala zavarovalnica
Slovenica življenje. m-766

Spričevala preklicujejo
Ačko Matej, Košaški dol 94, Maribor,
maturitetno spričevalo II. gimnazije Maribor,
izdano leta 2002. m-678
Ačko Mateja, Tomšičeva 24, Slovenska
Bistrica, spričevalo od 1. do 4. letnika
Srednje naravoslovne šole Miloša Zidanška
Maribor, izdano leta 1987, 1988, 1989 in
1990. m-793
Ahmetbašić Elvir, Cesta proletarskih
brigad 63, Maribor, spričevalo 2. letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2006. m-728
Aihmaier Antonija, Zimica 76, Zgornja
Korena, obvestilo o uspehu Srednje trgovske
šole – ekonomski tehnik PTI, izdano leta
2008. m-730
Ajd Nadja, Ritoznoj 54, Slovenska
Bistrica, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole Slovenska Bistrica, izdano
leta 2003. m-698
Ajd Urška, Ritoznoj 54, Slovenska
Bistrica, 1. letnika Srednje zdravstvene šole
Maribor, izdano leta 2005. m-697
Antlej Gregor, Črtomirova ul. 4, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega centra
Rogaška Slatina, izdano leta 2004 in 2005.
m-819
Auda Andrej, Mladinska ulica 2, Maribor,
spričevalo o končani OŠ bratov Polenčič
Maribor, izdano leta 1986. m-825
Babić Tomaž, Trg Pavla Rušta 3, Vipava,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Vena
Pilona Ajdovščina, smer gimnazija, izdano
leta 2008. gny-300751
Baiee Tibor, Polje 352, Ljubljana,
spričevalo 2., 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2003, 2005 in 2006. gnd-300647

Balič Žiga, Ulica heroja Nandeta 12,
Maribor, indeks, št. 81636686, izdala EPF
Maribor. m-815
Baloh Metod, Črešnjevec ob Dravi 35,
Selnica ob Dravi, spričevalo 2. in 3. letnika
IV. gimnazije Ruše, izdano leta 2006 in
2007. m-747
Bartol Dejan, Veliki Cerovec 10/a, Novo
mesto, spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT Novo
mesto. gnk-300661
Beriša Samson, Potrčeva 2, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem – natakar, izdano leta
2008. m-810
Bodač Ines, Tomšičeva ulica 44, Murska
Sobota, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 2006. m-660
Bokan Amadeja, Mali Beograd 18, Ruše,
spričevalo 4. letnika Srednje strojne šole
Maribor – tehniška gimnazija, izdano leta
2008. m-669
Bokan Tadej, Marxova 30, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika II. gimnazije
Maribor, izdano leta 1998 in 1999. m-818
Božič Vesna, Trbonje 24, Trbonje,
spričevalo o opravljeni poklicni maturi III.
gimnazije Maribor. m-794
Bračun Andreja, Adamičeva 42, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
pedagoške in kulturne usmeritve, izdano
leta 1986. m-731
Bratuša Mitja, Sp. Velovlak 15/b, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Elektro šole Ptuj, izdano
leta 2007. m-707
Brodnjak Tanja, Spodnji Jakobski Dol 59,
Jakobski Dol, spričevalo poklicne mature
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2007. m-802
Butara Zorenč Antonija, Pleše 6,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1983, izdano na ime Butara Antonija.
gnr-300779
Caserman Rok, Ahacljeva ulica 9,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ Maribor, izdano leta 1998. m-729
Cvetežar Barbara, Nad Dravo 88,
Bresternica, spričevalo 1. letnika Srednje
kemijske gimnazije Ruše, izdano leta 2003.
m-736
Cvetežar Barbara, Nad Dravo 88,
Bresternica, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor – program
gimnazija, izdano leta 2005. m-723
Čehić Amela, Bolniška 6, Piran
– Pirano, spričevalo 3. letnika Splošne
ekonomske šole v Kopru, izdano leta 2008.
gng-300665
Čepin Matjaž, Bukošek 6, Brežice,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Krško
– Sevnica – Srednja poklicna in strokovna
šola Krško, izdano leta 2007. gny-300622
Černčec Anamarija, Šarhova 23,
Pragersko, spričevalo o zaključnem izpitu I.
gimnazije Maribor, izdano leta 1991. m-706
Čolnik Kim, Hrastej 61, Limbuš,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za turizem
in gostinstvo, izdano leta 2006. m-719

Dolinar Jožef, Moše 30, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za voznike motornih vozil na Ježici.
gnr-300654
Domunkoš Barbara, Zrkovci 66, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2005. m-759
Drešar Pavel, Mavčiče 45, Mavčiče,
spričevalo 4. letnika Teniškega šolskega
centra Kranj, izdano leta 2008. gnr-300679
Firbas Dejan, Cogetinci 60, Cerkvenjak,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
gostinske šole – gostinski tehnik, izdano
leta 2005, 2006 in 2007. m-742
Firbas Slavica, Brangova 62, Cerkvenjak,
zaključno spričevalo Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 1976. m-692
Flajšman Monika, Ulica 25. maja 4, Ptuj,
spričevalo o poklicni maturi Ekonomske šole
Ptuj (ekonomski tehnik), izdano leta 2003.
gnp-300656
Fras Larisa, Štajngrova 88, Benedikt,
obvestilo o uspehu 4. letnika I. gimnazije
Maribor, izdano leta 2007. m-654
Fras Violeta, Sp. Jakobski Dol 56,
Jakobski Dol, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta
2001 in 2002. m-771
Fric Sanja, Ipavčeva ul. 5, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2008. m-800
Friškovec Iršič Gašper, Reboljeva ulica
5, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2001. gnp-300731
Gašperin Marija, Begunje 53, Begunje na
Gorenjskem, spričevalo 3. letnika Trgovske
šole Kranj, izdano leta 1980, izdano na ime
Justin Marija. gnq-300630
Gjerkeš Sebastijan, Gomilica 97/a, Turnišče, maturitetno spričevalo Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2006. gni-300738
Glazar Janko, Mariborska cesta 167a,
Radlje ob Dravi, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje strojne šole Maribor –
avtoličar, izdano leta 2006. m-695
Gorenčec Uroš, Cesta talcev 18, Velenje,
spričevalo 1. in 2. letnika CSŠ Velenje.
gnm-300634
Gotovac Dijana, Smrtnikova ulica 4,
Ljubljana, spričevalo o poklici maturi Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2007. gnn-300733
Govednik Jošt, Jačka 61, Logatec,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2001 in 2002. gnu-300676
Gregorin Živa, Notranjska cesta 13/b,
Logatec, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
biotehniške šole Kranj, izdano leta 2005,
2006 in 2007. gnn-300583
Gregorin Živa, Notranjska cesta
13/b, Logatec, spričevalo o končani OŠ
osmih talcev Logatec, izdano leta 2004.
gno-300582
Grujić Vojin, Novi log 24, Hrastnik,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje šole
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za elektrotehniko in gostinstvo Zagorje
ob Savi, izdano leta 1990, 1991 in 1992.
gnw-300774
Habjanič Gregor, Pesnica 21, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo od 1. do 5. letnika
Srednje živilske šole Maribor, izdano leta
1999 do 2003. m-748
Hecl Andrej, Vilharjeva ulica 1, Maribor,
diplomo SKSMŠ Maribor, izdana leta 1986.
m-670
Hernet Janja, Čagona 51, Cerkvenjak,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje trgovske
šole v Mariboru, izdano leta 2002 in 2003.
gnd-300722
Hojnik Mateja, Pocenci 26, Polenšak,
spričevalo o končani OŠ Dornava.
gnm-300659
Hojski Klemen, Cvetlična 11, Orehova
vas, indeks, št. 20012445, izdala Fakulteta
za logistiko Celje. gne-300592
Horjak Juri, Mestni vrh 20, Sevnica,
spričevalo 3., 4. letnika in potrdilo o opravljeni
maturi Srednje strokovne in poklicne šole
Celje – prometni tehnik, izdano leta 2002 in
2003. m-812
Horvat Katja, Na hribu 1, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 2007. m-749
Hrašovec Denis, Košnica 50/a, Celje,
indeks, št. 61214204, izdala FF Maribor.
gnw-300724
Hribšek Boštjan, Hudalesova 36, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje prometne šole
Maribor, izdano leta 2005. m-807
Humar Renata, Ulica Ivana Pengova
2, Domžale, spričevalo od 1. do 4. letnika
Gimnazije Moste. gno-300682
Istenič Jereb Sonja, Trg svobode 8, Žiri,
spričevalo 8. razreda OŠ Žiri. gnq-300755
Jankovič Maja, Šolska 8, Slovenska
Bistrica, potrdilo o opravljeni maturi Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2006.
m-753
Jaušovec Tadej, Štajngrova 34, Benedikt,
letno spričevalo Srednje strojne šole Maribor
– mehanik, izdano leta 2008. m-735
Jelenko Klaudija, Sadjarska ul. 18,
Lenart v Slov. goricah, spričevalo 3. letnika I.
gimnazije Maribor, izdano leta 2008. m-799
Jevšinek Matej, Partizanska ulica 39,
Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje policijske šole v Ljubljani,
izdano leta 1997. gnc-300644
Jug Andraž, Prapetno 23, Tolmin,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Tolmin.
gnf-300716
Jurgec Dejan, Kočna ob Ložnici
6/a, Laporje, indeks, št. 93637131, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-777
Justinek Albina, Tinjska gora 31, Zgornja
Ložnica, spričevalo 1., 3. letnika in potrdilo
o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole
Ruše, izdano leta 1992 in 1994. m-651
Kaloh Ksenija, Smetanova 60, Maribor,
diplomo Srednje živilske šole Maribor,
izdano leta 1987. m-822
Kamenšek Silvester, Žetale 38, Žetale,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1985. m-674
Kariž Jaka, Štihova ulica 5, Postojna,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Veno
Pilona Ajdovščina, izdano leta 1996 in 1997.
gnj-300637
Kariž Jaka, Štihova ulica 5, Postojna,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Postojna,
izdano leta 1999. gni-300638
Kaučič Tatjana, Jakopičeva ulica
15, Ljubljana, potrdilo o podelitvi naziva
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magister umetnosti, izdan na Universitat
Mozarteum Salzburg, Mirabellpaltz 1, A –
5020 Salzburg, leta 1999. gnf-300741
Kavčič Matej, Trg 1. maja 1, Tolmin,
indeks, št. 18079189, izdala FF Ljubljana.
gnn-300683
Kegl Andreja, Gačnik 60, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2003.
m-662
Klasinc Daniel, Mežanova 15, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole
Ptuj. gnl-300660
Klavora Zvonko, Srednja vas v Bohinju
93, Srednja vas v Bohinju, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole za
zdravstvene tehnike Jesenice, izdano leta
1983. gnb-300620
Klemenčič Franc, Dolž. Lipnica 10,
Novo mesto, spričevalo o končani OŠ
Janeza Trdina Stopiče, izdano leta 1985.
gnt-300777
Klenovšek Urška, Ulica Josipa Priola 15,
Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Škofijske
klasične gimnazije v Mariboru, izdano leta
2005 in 2006. m-785
Klinc Patrick, Moravče pri Gabrovki
10/a, Gabrovka, spričevalo 3. letnika
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 2003. gnw-300649
Knežević Tina, Ribniška 8, Maribor,
spričevalo 1. letnika III. gimnazije Maribor,
izdano leta 2008. m-776
Kolar Klemen, Morje 123C, Fram,
spričevalo 3. letnika III. gimnazije Maribor,
izdano leta 2007. m-664
Kolšek Jure, Svetinova 1, Jesenice,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole
v Radovljici, izdano leta 2005. gnd-300718
Komljenović Kožuh Dejan, Frankovo
naselje 72, Škofja Loka, indeks, št. 21050350,
izdala FDV Ljubljana. gnb-300445
Konjedic Bernarda, Hum 58, Kojsko,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
družboslovne in ekonomske šole, št.
1063-83/VI, izdano leta 1983. gnr-300379
Koren Dejan, Ul. Ruške čete 2,
Ruše, letno spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2008.
m-705
Koren Edvard, Pohorska 10, Zgornja
Polskava, spričevalo o zaključnem izpitu
Živilskega šolskega centra Maribor – smer
mesar prodajalec, izdano leta 1979. m-826
Korošec Nataša, Antoličičeva ulica 4,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 4.
letnika III. gimnazije Maribor, izdano leta
2005. m-796
Korošec Rok, Adamičeva 9, Celje,
spričevalo o končani IV. OŠ Celje, izdano
leta 1998. gnn-300383
Kosec Katja, Pionirska pot 12, Ljubljana
– Črnuče, maturitetno spričevalo in obvestilo
o uspehu pri maturi Gimnazije Ljubljana –
Šiška, izdano leta 2006. gnb-300645
Kosi Marjan, Lahonci 117, Ivanjkovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Celje – Srednja šola za strojništvo
in mehatroniko, št. 36, izdano leta 1974.
gnn-300633
Kovačec Karmen, Šišenska cesta 38,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Hinko
Smrekar Ljubljana, izdano leta 1999.
gnz-300771
Kovačević Živko, Cesta 1. maja 65,
Kranj, spričevalo Železniške srednje šole
– prometno transportni manipulant, izdano
leta 1986 in 1987. gnm-300584
Kovačič Jure, Kajuhova ulica 3,
Pragersko, spričevalo 2. letnika Srednje

gostinske šole Maribor – kuhar, izdano leta
2006. m-700
Krajnc Tanja, Pernice 28, Muta,
spričevalo 3. letnika Srednje živilske šole
Maribor – pek. gnw-300374
Kramberger Mitja, Dolič 10, Destrnik,
spričevalo 3. letnika Srednje elektro šole Ptuj
– elektrotehnik, izdano leta 2008. m-787
Kraner Andreja, Lovska cesta 18,
Benedikt, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2008.
m-784
Kraner Natalija, Tg. Porčič 128, Sv. trojica
v Slov. goricah, spričevalo o zaključnem
izpitu STŠ Maribor – frizer, izdano leta 1997.
gnt-300377
Kranjc Tina, Cvetna ulica 14, Bovec,
spričevalo Ekonomske šole – poslovni
tajnik, izdano leta 2004. gnv-300775
Krapež Marko, Male Vodenice 6/a,
Kostanjevica na Krki, spričevalo 3. letnika
Šolskega centra Krško – Sevnica, smer
elektrotehnik, energetik, izdano leta 2008.
gni-300663
Krasniči Edmond, Pobreška 38, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
živilske šole Maribor, izdano leta 2003.
m-675
Krecenbaher Sonja, Vas 16, Podvelka,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole
Maribor – aranžerski tehnik, izdano leta
2001. m-762
Kreitner Sašo, Lovska ulica 46, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2006. m-683
Krepek Ivan, Cesta zmage 109, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika I. gimnazije
Maribor, izdano leta 2001 in 2002. m-806
Krepek Ivan, Cesta zmage 109, Maribor,
maturitetno spričevalo I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2002. m-739
Krmc Tanja, Slepšek 8, Mokronog,
indeks, št. 81574357, izdala Ekonomsko
poslovna fakulteta Maribor. gnu-300776
Krnjak Dejan, Cesta Jaka Platiše 13,
Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole Kranj, izdano leta 2008. gnw-300778
Kudjeljić Saša, Cankarjeva 2, Črnomelj,
indeks, št. 93483181, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor.
m-808
Kulaga Mile, Zajelše 35, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2004 in 2005. gnk-300636
Lachi Snejana, Draveljska 31, Ljubljana,
indeks, št. 18071622 – duplikat, izdala FF v
Ljubljani. gnz-300446
Lazarevski Alen, Bevkova 3, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 2005. m-704
Laznik Samanta, Titova ulica 100,
Radeče, spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT
Celje – turistični tehnik, izdano leta 2005 in
2006. m-689
Lebar Sandra, Pucova 5, Celje,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Celju,
izdano leta 2003. m-767
Ledinek Domen, Slatina 19, Zgornja
Kungota, indeks, št. G1001480, izdala
Fakulteta za gradbeništvo Maribor. m-775
Lešnik Nina, Drankovec 7, Jakobski Dol,
spričevalo o zaključnem izpitu III. gimnazije
Maribor, izdano leta 2007. m-714
Lipovšek Zvonko, Jankova 12, Vojnik,
diplomo SŠGT Celje – kuhar, izdana leta
1988. m-710
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Lipovšek Zvonko, Jankova 12, Vojnik,
spričevala OŠ bratov Dobrotinšek Vojnik.
m-709
Logar Sabina, Kosovelova 17, Idrija,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani. gni-300763
Lorbek Matej, Cesta k Dravi 19, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole
Maribor – gradbenik, izdano leta 1997.
m-677
Lorber Sonja, Trg osvoboditve 14, Lenart
v Slov. goricah, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 1990 in 1992. m-758
Lukman Matic Čoko, Preglov trg 10,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole
Ljubljana. gno-300707
Macuh Valerija, Brdo 17, Slovenske
Konjice, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
družboslovne šole Maribor, izdano leta 1985
in 1986. m-650
Mandl Medeja, Lackova 123, Maribor,
spričevalo 9. razreda OŠ Ludvik Pliberšek
Maribor, izdano leta 2005. m-821
Marčič Ana, Rizoznoj 38, Slovenska
Bistrica, zaključno spričevalo Gostinskega
šolskega centra Maribor, izdano leta 1982.
m-657
Marin Srečko, Maistrova 3, Žalec,
spričevalo 2. letnika Šolskega centra
Velenje – elektrikar, elektronik, izdano leta
2003. gnl-300710
Markl Matej, Orehovo 487a, Struge,
spričevalo Srednje strokovne in poklicne
šole v Celju – smer prometni tehnik, izdano
leta 2004. gnl-300585
Markuš Nejc, Sp. Korena 3/a, Spodnji
Duplek, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2003.
m-816
Martinčič Mariša, Dolenje jezero 43,
Cerknica, indeks, št. 20070171, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gne-300667
Matičič Elena, Slivice 46, Rakek,
spričevalo PTT šole v Ljubljani, izdano leta
1975. gnk-300436
Matić Mirjam, Proletarska cesta 2,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika ŠC PET
Ljubljana, izdano leta 2003. gnq-300680
Matjaž Damijan, Godešič 33, Škofja
Loka, diplomo Srednje kovinarsko in cestno
prometne šole Škofja Loka, izdana leta
1984. gnm-300384
Maurič Nina, Zgornji Boč 48, Selnica ob
Dravi, spričevalo 1. letnika Srednje kmetijske
šole, izdano leta 1999. m-829
Mazej Nejc, Zabukovica 74/d, Griže,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Velenje
– Poklicna in tehniška strojna šola, izdano
leta 2002. gnu-300726
Mazej Nejc, Zabukovica 74/d, Griže,
spričevalo o poklicni maturi Šolskega centra
Velenje – Poklicna in tehniška in strojna
šola. gnt-300727
Mecilošek Romina, Slomškova ulica
51, Murska Sobota, spričevalo 1. letnika
Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2005.
gno-300657
Mecilošek Romina, Slomškova ulica
51, Murska Sobota, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2007.
gnn-300658
Medik Silvo, Obrež 46, Središče ob
Dravi, spričevalo o končani OŠ Središče ob
Dravi, izdano leta 1987. gno-300757
Medved Kristina, Flisova ulica 27, Hoče,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2005. m-725

Meglič Benjamin, Šentiljska cesta
113/b, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje
živilske šole Maribor – pek, izdano leta
2008. m-828
Mežan Viktorija, Ljubljanska cesta
33/b, Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik
– ekonomsko komercialni tehnik, št. 1568,
izdano leta 1999. gnx-300373
Mihalič Sabina, Dobja vas 92, Prevalje,
indeks, št. 61041961, izdala Pedagoška
fakulteta Maribor. gns-300728
Milošič Andrej, Mali Okič 18, Cirkulane,
zaključno spričevalo Strojne šole Ptuj – smer
avtomehanik, izdano leta 1995. m-811
Milošič Simon, Ulica Trškovih 28, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 2. letnika
SKSMŠ Maribor, izdano leta 2008. m-694
Mlinarič Monika, Dragotinci 32, Sveti
Jurij ob Ščavnici, maturitetno spričevalo in
letno spričevalo Srednje trgovske šole –
aranžerski tehnik, izdano leta 2008. m-673
Morina Sokol, Meljski hrib 92, Maribor,
spričevalo o končani OŠ na Delavski
univerzi, izdano leta 1983. m-770
Muršec Saša, Trčova 104, Malečnik,
spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2001
do 2004. m-760
Mušič Tine, V Karlovce 33/d, Podlehnik,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika, izdano leta 2003 in 2004.
gnt-300677
Nađ Alen, Nad mlini 35, Novo mesto,
spričevalo poklicne mature Poklicne
tehniške, gradbene in lesarske šole v Novem
mestu, izdano leta 2005. gns-300653
Novak Mihaela, Rucmanci 15, Sveti
Tomaž, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor
– kuhar, izdano leta 2006. m-681
Novak Sašo, Koroška 34, Maribor,
spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 1993. m-743
Novičić Mateja, Gubčeva ulica 8, Šmarje
pri Jelšah, indeks, št. 93603695, izdala FG
Maribor. m-668
Oblak Branko Franc, Rožna dolina, cesta
V/28, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevala od 1. do 3. letnika
Srednje poklicne grafične šole v Ljubljani,
izdano leta 1963 do 1967. gng-300690
Očko Tanja, Proti jezam 65, Slovenska
Bistrica, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Slovenski Bistrici, izdano
leta 2002 in 2002. m-780
Oprešnik Mateja, Meljski hrib 44,
Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 2004 in
2005. m-801
Papež Mateja, Žvirče 27, Novo mesto,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3.
in 4. letnika Šolskega centra Ljubljana –
Splošna in strokovna gimnazija Ljubljana.
gny-300697
Pavkovič Anemari, Cesta v Rogozo
20, Miklavž na Dravskem polju, zaključno
in letno spričevalo 8. razreda OŠ Martina
Konšak Tezno Maribor, izdano leta 2004.
m-652
Peklar Matej, Roška 11/b, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1995. m-755
Penič Peter, Kidričeva ulica 50, Laško,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost
Celje, izdana leta 1987. gno-300432
Perko Andraž, Podlimbarskega ulica 39,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Šolskega
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centra Ljubljana – gimnazija, izdano leta
2004. gnj-300737
Pernat Leon, Lovrenc na Dravskem polju
91/a, Lovrenc na Dravskem polju, spričevalo
3., 4. letnika in spričevalo poklicne mature
Srednje prometne šole Maribor – prometni
tehnik, izdano leta 2002 in 2003. m-712
Perpuh Tomaž, Lovrenc 51/a, Lovrenc
na Dravskem polju, spričevalo 2. letnika
Strojne šole Ptuj – strojni mehanik, izdano
leta 2008. m-756
Pešl Klara, Čanžkova 29, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2005. m-738
Pinterič Goran, Cesta 4. julija 60, Krško,
spričevalo 1. letnika Trgovske šole – program
trgovec, izdano leta 2006. gnj-300712
Pirtovšek Lea, Goriška 2, Celje,
spričevalo 2. letnika Srednje komercialne
šole v Celju, izdano leta 2006. gnc-300369
Poljanec Boštjan, Poljanska cesta 45,
Gorenja vas, spričevalo 1. letnika Ekonomske
šole Kranj – strokovna gimnazija, izdano
leta 2003. gng-300619
Poljanec Maja, Gradnikova 4, Idrija,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra, izdano
leta 1992. gnx-300723
Porić Emrah, Zabovci 34, Markovci,
spričevalo 2. letnika Srednje elektro šole
Maribor, izdano leta 2008. m-786
Poznanović Slavko, Župančičeva ulica 7,
Piran – Pirano, spričevalo 2. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnv-300675
Prejac Valerija, Cuber 22, Ljutomer,
spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja
Ljutomer, izdano leta 1987. gnm-300434
Prešern Anton, Kovača vas 69,
Slovenska Bistrica, spričevalo 3. in 4. letnika
SERŠ Maribor – računalniški tehnik, izdano
leta 2000 in 2001. m-686
Prevolšek Matej, Žetale 99, Žetale,
spričevalo 2. letnika Srednje strojne šole Ptuj
– avtomehanik, izdano leta 2008. m-691
Primar Olga, Ul. bratov Knapič 10,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole – smer kozmetika,
izdano leta 1977. gnl-300435
Pšajd Adam, Podvinci 62, Ptuj, spričevalo
1. letnika Živilske šole Maribor – pek, izdano
leta 2008. m-773
Pučnik Sergej, Tepanje 40/a, Slovenske
Konjice, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 2004 in
2005. m-817
Raner Anej, Jareninski Dol 33/a, Jarenina,
obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje šole
za oblikovanje Maribor – medijski tehnik,
izdano leta 2007. m-667
Rebernik Jure, Zbilje 10/a, Medvode,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kemijske
šole v Ljubljani, izdano leta 2007 in 2008.
gnm-300759
Recek Milan, Kruplivnik 39, Grad,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
poklicnih šol Murska Sobota, izdano leta
1979. gnp-300631
Rep Rajko, Žahenberc 56/b, Rogatec,
spričevalo o končani OŠ Rogatec, izdano
leta 2004. gnn-300783
Rodič Andreja, Ekartova 25, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo o končani OŠ
Rače, izdano leta 1985. m-804
Rojko Timotej, Kosarjeva ul. 7, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje biotehniške
šole Maribor, izdano leta 2006. m-715
Rokavec Urška, Sp. Gasteraj 35,
Jurovski Dol, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
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trgovske šole Maribor, izdano leta 2001 in
2002. m-661
Roland Ivana, Frankolovska 7, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 1980.
m-696
Rožman Maja, Zg. Ščavnica 96, Sv.
Ana v Slov. goricah, spričevalo 3. letnika III.
gimnazije Maribor, izdano leta 2006. m-797
Sabati Sebastijan, Ob potoku 23, Selnica
ob Dravi, spričevalo 4. letnika III. gimnazije
Maribor, izdano leta 2007. m-744
Senekovič Iris, Zg. Dobrenje 27, Šentilj
v Slov. goricah, spričevalo 8. razreda OŠ
Borisa Kidriča Maribor, izdano leta 2004.
m-727
Senica Sandi, Brezina 39, Brežice,
obvestilo o uspehu pri splošni maturi,
obvestilo o uspehu 3. in 4. letnika Srednje
šole Krško, izdano leta 1995 in 1996.
gnq-300705
Sever Nino, Zagorci 58/a, Juršinci,
spričevalo 1. letnika Strojne šole Ptuj –
avtoličar, izdano leta 2008. m-690
Smolkovič
Nino,
Srednje
16/a,
Bresternica, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske gimnazije, izdano leta 2006.
m-830
Smrekar Karmen, Zvezna 2, Ljubljana,
diplomo Srednje agroživilske šole v Kranju.
gnn-300662
Smrke Nina, Železnica 18, Grosuplje,
indeks, št. 07050601, izdala Fakulteta za
varnost Ljubljana. gnp-300581
Solina Marija, Stojnci 104, Markovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske
šole Ptuj in obvestilo o zaključnem izpitu,
št. I/796, izdano leta 2008. m-658
Stanišić Sanela, Kolodvorska cesta 32,
Postojna, spričevalo 4. letnika Šolske centra
Ljubljana – Aškerčeva gimnazija, izdano leta
2008. gnd-300668
Starič Kristijan, Gorenje 3, Kočevje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo Ljubljana,
izdano leta 2008. gnq-300655
Stergar Miha, Zvezda 7, Maribor,
indeks, št. 29009877, izdala Fakulteta za
gradbeništvo Maribor. m-740
Sušec Kaja, Visole 38/a, Slovenska
Bistrica, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene in kozmetične šole Maribor,
izdano leta 2007. m-768
Sušec Peter, Gaberca 31, Lovrenc
na Pohorju, zaključno spričevalo Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1994.
m-803
Sušec Sebastjan, Ulica Hermana
Potočnika 41, Ljubljana, spričevalo 1. in
3. letnika Srednje šole za elektrotehniko in
računalništvo Ljubljana, izdano leta 2002 in
2005. gnt-300652
Svenšek Silva, Vrazov trg 2, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Kmetijske šole Ptuj,
izdano leta 2001. m-757
Svenšek Silva, Vrazov trg 2, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1. in 2. letnika Srednje kmetijske šole Ptuj,
izdano leta 2000 in 2001. m-702
Svržnjak Peter, Pacinje 40/a, Ptuj, indeks,
št. 12210220204, izdala Višja strokovna
šola, leto izdaje 2007. m-672
Šabec Boštjan, Rošpoh 109, Kamnica,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor – smer kuhar.
m-783
Šebalj Marko, Cankarjeva 3/a, Krško,
indeks, št. 13010115518, izdala Živilska
šola v Mariboru. m-717
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Šef Doroteja, Selnica ob Muri
55/b, Ceršak, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 2007.
m-649
Šegula Milan, Rebelčja vas 24/c, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Kovinarske
šole Ptuj – strugar. m-772
Šenija Jernej, Spuhlja 107/a, Ptuj,
spričevalo od 1. do 3. letnika Ekonomske
šole Ptuj – poslovni tajnik, izdano leta 2002,
2003 in 2003. m-699
Širca Blaž, Kompole 160, Štore, indeks,
št. 81625857, izdala Ekonomsko poslovna
fakulteta. m-750
Škerbinek Maja, Sp. Selnica 4, Selnica
ob Dravi, indeks, št. 18071177, izdala FF
Ljubljana. m-798
Škrlec Nina, Pesnica 51/e, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2007.
m-737
Štern Matej, Planica 3, Fram, spričevalo
3. letnika III. gimnazije Maribor, izdano leta
2008. m-782
Šuligoj Deni, Ulica padlih borcev 33,
Šempeter pri Gorici, spričevalo 3. letnika
Poklicne strokovne in zdravstvene šole.
gng-300765
Šuligoj Deni, Ulica padlih borcev 33,
Šempeter pri Gorici, spričevalo 4. letnika
Poklicne strokovne in zdravstvene šole.
gnf-300766
Šuman Miran, Zg. Boč 51/a, Selnica
ob Dravi, indeks, št. 61229211, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. m-779
Šumer Luka, Smolnik 15, Ruše, potrdilo
o opravljen maturi Gimnazije in srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 2007.
m-666
Tarandek Aljoša,
Levstikova
11,
Slovenska Bistrica, spričevalo 3. letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2004. m-663
Tavčar Ines, Latkova vas 181, Prebold,
spričevalo 4. letnika SŠGT Celje – turistični
tehnik, izdano leta 2003. m-732
Teršek Tina, Razlagova 6, Celje, indeks,
št. 21017027, izdala FDV Ljubljana.
gnl-300760
Tišlar Gorazd, Kuršinci 56, Mala Nedelja,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Ptuj –
ekonomski tehnik, izdano leta 2003. m-653
Titan Davorin, Markovičeva 13, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole
Maribor – smer zidar, izdano leta 2000.
m-790
Toskaj Arbresha, Ulica Kirbiševih 39,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole Maribor, izdano leta
2008. m-820
Trebše Martin, Žahenberc 12, Šmarje
pri Jelšah, maturitetno spričevalo Srednje
poklicne in strokovne šole Celje – prometni
tehnik, izdano leta 2006. gnx-300673
Trilar Marko, Hafnarjeva pot 10, Kranj,
potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti pri podjetju Interes – Es
d.o.o. Ljubljana, št. 603074, izdano 15. 4.
1997. gnp-300381
Trstenjak Iva, Razlagova 15, Maribor,
potrdilo o opravljeni maturi IV. gimnazije v
Rušah, izdano leta 2008. m-752
Turk Bojan, Rožno 12, Brestanica,
spričevalo 3. letnika Poslovno trgovske šole
v Velenju, izdano leta 2007. gnj-300587
Vasić Radmila, Vlade Miloševiča 28,
Bosanska Gradiška, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevala 1. in 2. letnika Poklicne
frizerske šole v Ljubljani, izdano na ime
Vukadinović Radmila. gnl-300735

Vehar Urška, Srednja vas 15, Polhov
Gradec, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ledina, izdano leta 2002. gnh-300714
Vidaš Ivan, Poženelova 7, Laško,
spričevalo od 1. do 3. letnika SŠGT Celje
– turistični tehnik, izdano leta 2004, 2005 in
2006. m-701
Vidmar Hinko, Šolska ulica 16, Slovenska
Bistrica, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Slovenska Bistrica –
ekonomski tehnik, izdano leta 2007. m-671
Viher Rok, Mezgovci 54/b, Dornava,
spričevalo o končani OŠ Dornava.
gng-300615
Vitrih Andreja, Kočevska Reka 38,
Kočevska Reka, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 1994
in 1995. m-823
Vodeb Valerija, Rifengozd 26, Laško,
spričevalo 1. letnika Srednje strokovne
in poklicne šole Celje – pomočnik
konfekcionarja. gnq-300780
Vodušek Simona, Fram 7, Fram,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2002,
2003 in 2004. m-774
Vogrin Vojko, Dupleška cesta 123,
Maribor, zaključno spričevalo Šolskega
centra Maribor TAM, izdano leta 1986.
m-789
Vogrinc Mihael, Ob gozdu 18, Maribor,
spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 2007. m-764
Volgemut Milan, Zabovci 101/b, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
miličnike Ljubljana, izdano leta 1982.
gnp-300431
Vovk Kristijan, Volče 54/k, Tolmin,
maturitetno spričevalo Gimnazije Tolmin,
izdano leta 2007. gnn-300758
Vujinović Stanka, Kašeljska cesta 51,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2008. gny-300747
Wagner Denis, Svenškova ulica 27,
Maribor, spričevalo o končani OŠ Draga
Kobala Maribor, izdano leta 2003. m-726
Zabavnik Gorazd, Begunjska ulica 8,
Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne,
obutvene in gumarske šole v Kranju, izdano
leta 1991. gnd-300643
Zavec Goran, Čufarjeva 3, Ptuj, spričevalo
2., 3. in 4. letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta
2003, 2004 in 2005. gnp-300706
Zbašnik Sabina, Šalka vas 153, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Kočevje. gnp-300756
Zorman Janez, Gorenjska cesta 287a,
Radovljica, maturitetno spričevalo Gimnazije
Moste. gnm-300684
Žgeč Andrej, Ul. Arhitekta Novaka 19,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu Strojne šole Ptuj – avtomehanik,
izdano leta 2006. m-763
Živko Nataša, Ulica heroja Jevtiča 2,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1998. m-778
Žunkovič Urška, Prepolje 7, Marjeta na
Dravskem polju, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 2005. m-716
Županič Rebeka, Zimica 69, Zgornja
Korena, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 2001.
m-765
Žurman Tadej, Gradiška 449, Zgornja
Kungota, maturitetno spričevalo I. gimnazije
Maribor, izdano leta 2006. m-711
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Ademi Kasim, Ljubljanska 7, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 21030004, izdala
FDV v Ljubljani. gnk-300365
Ahčin Ludvik, Voklo 75/a, Šenčur, orožni
list, št. OL 000028449, izdala UE Kranj.
gny-300730
Ajdinovič Alen, Scopolijeva ulica 8,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gny-300597
Alpski smučarski klub, Borovška cesta
99/a, Kranjska Gora, delovno knjižico,
izdana na ime Gosar Andrej, Bezje 2, 4280
Kranjska Gora. gnw-300624
Alpski smučarski klub, Borovška cesta
99/a, Kranjska Gora, delovno knjižico, izdana
na ime Kolenc Anja, Naselje Slavka Černeta
20, 4280 Kranjska Gora. gnv-300625
Alpski smučarski klub, Borovška cesta
99/a, Kranjska Gora, delovno knjižico,
izdana na ime Šmitek Janez, Selo 6/a, 4274
Žirovnica. gnu-300626
Alpski smučarski klub, Borovška cesta
99/a, Kranjska Gora, delovno knjižico, izdana
na ime Vidic Aleš, Naselje Slavka Černeta
19, 4280 Kranjska Gora. gnt-300627
Alpski smučarski klub, Borovška cesta
99/a, Kranjska Gora, delovno knjižico,
izdana na ime Medved Srečo, Bazoviška
12, 4240 Radovljica. gns-300628
Alpski smučarski klub, Borovška cesta
99/a, Kranjska Gora, delovno knjižico,
izdana na ime Kotnik Vlasta, Triglavska 8,
4281 Mojstrana. gnr-300629
Avbelj Noel, Klopce 41, Dol pri Ljubljani,
študentsko izkaznico, št. 30014609, izdala
FKKT Ljubljana. gnp-300681
Avtoprevozništvo Kobal Dušan s.p.,
Trtnikova 11, Ljubljana-Polje, potrdilo za
voznike, št. 007893/BGH36-2-12087/2007
za voznika Džemal Zećeveić-a, izdana s
strani zbornice Slovenije, z veljavnostjo od
24. 12. 2007, do 8. 7. 2008. gne-300767
Ažnoh d.o.o., Trg 18, Prevalje, certifikat
licence za mednarodni prevoz blaga v
cestnem prometu, št. GE003363, veljavna
do 22. 4. 2013, ser. št. G 0304947.
gnc-300769
Bahtagić Ervin, Tržaška cesta 20/b,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gnl-300610
Bektašević Natalija, Šifrarjeva 12,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gnv-300600
Bello Transport d.o.o., Pod vinogradi
40, Straža, bosansko dovolilnico ID 070/11,
št. 1006279, izdana pri GZS Ljubljana.
gne-300642
Benčina Marko, Virje 14, Tržič, delovno
knjižico. gnb-300770
Bezlaj Andraž, Selanova ulica 7,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gnk-300611
Botonjić Azra, Preglov trg 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gnh-300764
Brdnik Mojca, Visole 158, Slovenska
Bistrica, vozno karto, na relaciji Kostanjevec
– Slovenska Bistrica, izdal Veolia transport.
m-733
Brglez Lucija, Brinjeva gora 20, Zreče,
delovno knjižico. gnf-300591
Brunec Mojca, Mladinska 9, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 19458908,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gns-300678

Cafuta Nejc, Zg. Porčič 42, Sv. trojica v
Slov. goricah, vozno karto, št. 10340, izdal
Veolia transport. m-781
Crešič Miha, Ogljenšak 7/a, Zgornja
Polskava, dijaško izkaznico, izdala II.
gimnazija Maribor, št. 0005935779. m-703
Cvetanoski Jan, Ulica Zofke Kvedrove
24, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal
ŠCPET Ljubljana. gnd-300593
Časar Anita, Neradnovci 11, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 04035470,
izdala Fakulteta za upravo. gnt-300752
Černic Gantar Andreja, Bevkova ulica
7, Ajdovščina, študentsko izkaznico, št.
01000713, izdala Pedagoška fakulteta.
gns-300578
Črešnar Mojca, Radana vas 3/a, Zreče,
študentsko izkaznico, št. 11090029192,
izdala Višja strokovna šola za gostinstvo in
turizem Maribor. gnv-300725
Črešnik Milan, Brstje 31, Ptuj, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500012440000,
izdal Cetis Celje. gni-300713
Ćoralić Amin, Trtnikova ulica 11,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-300736
Damisela Pelaez Barbara Fernades,
Praprotnikova 1, Maribor, delovno knjižico,
št. 27018. m-659
Debevec
Jasmina,
Rakitna
20/b, Preserje, študentsko izkaznico, št.
19846478, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnd-300743
Dolenc Nina, Župeča vas 49, Lovrenc
na Dravskem polju, vozno karto, št. 10177,
izdal Veolia transport. m-665
Doljak Nejc, Zgornje Bitnje 121, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 63070071, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnf-300366
Draganovič Alen, Tomšičeva 21,
Jesenice,
študentsko
izkaznico,
št.
81645501, izdala Ekonomska poslovna
fakulteta Maribor. m-809
Dular Radovan Anna, Na Brezno 23,
Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico,
št. 21010602, izdala FDV Ljubljana, na ime
Dular Anna. gnb-300745
Džafić Edin, Ul. heroja Marinclja 1,
Kočevje, službeno izkaznico, št. 013347,
izdal Sintal Fiva. gnn-300708
ER-Grad Inženiring d.o.o., Slovenčeva
ulica 95, Ljubljana, delovno dovolenje, št.
04244226424, za delavca Japić Asmira.
gnu-300651
Ferk Silvija, Kapla 17, Tabor, delovno
knjižico, ser. št. A 0427424, reg. št.
202/1000. gnc-300773
Ferlič Amanda, Cesta na Vrh 39,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gno-300607
Filipič Srečko transport d.o.o., Pristava
1, Ljutomer, 2x izvod uporabljene hrvaške
dovolilnice, št. 0000928 in 0000927.
gnc-300623
Filipič Srečko transport d.o.o., Pristava 1,
Ljutomer, izvod licence skupnosti za tovorno
vozilo MAN, Tip 26,413 FNLLC z reg. št. MS
D2 – 075. gnk-300711
Fradl
Gorazd,
Počehova
59/d,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500002854000. m-687
Frangež Severina, Črešnjevec 117/a,
Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico, št.
61238169, izdala FF v Mariboru. m-824
Furst Samo, Majcnova 10, Krško,
študentsko izkaznico, št. 95032361, izdala
Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru.
gnz-300621
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Gajić Milan, Einspielerjeva ulica 2/b,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-300640
Gluhodedov Ana, Medenska 37,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gnm-300734
Gnezda Nuša, Kalistrova 8, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 22065950, izdala
Fakulteta za šport Ljubljana. gnx-300748
Gojčič Martina, Pleterje 38, Lovrenc
na Dravskem polju, študentsko izkaznico,
št. 21070419, izdala FDV v Ljubljani.
gnm-300784
Grebenc Jan, Knafljev trg 16, Ribnica,
dijaško izkaznico, izdal ŠCPET Ljubljana.
gnb-300595
Harter Peter, Vodovodna cesta 46,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-300750
Horvat Mateja, Cesta Dušana Kvedra
26, Litija, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gnc-300594
Hosner Jelena, Trg golobarskih žrtev 30,
Bovec, delovno knjižico. gnx-300648
Hribar Stanislav s.p. TGM Hribar, Veliki
Gaber 64, Veliki Gaber, dovolilnici za Bosno
in Hercegovino, št. 1008806, izdani 12. 7.
2008. gnz-300371
Ilič Aleksandar, Turnše 41, Dob,
študentsko izkaznico, št. 04035993, izdala
Fakulteta za upravo Ljubljana. gno-300732
Interspas, Ulica Ivana Roba 3, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 04244217986, izdano
na ime Stevanić Stojan. gnj-300687
Interspas, Ulica Ivana Roba 3, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 04244217919, izdano
na ime Vojinović Mile. gni-300688
Interspas, Ulica Ivana Roba 3, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 04244223042, izdano
na ime Cvikić Miroslav. gnh-300689
Interspas, Ulica Ivana Roba 3, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 04244228553, izdano
na ime Željković Dragan. gnf-300691
Interspas, Ulica Ivana Roba 3, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 04244229762, izdano
na ime Mrđan Mirko. gne-300692
Interspas, Ulica Ivana Roba 3, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 04244223025, izdan
na ime Lazič Darko. gnd-300693
Interspas, Ulica Ivana Roba 3, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 04244234689, izdano
na ime Kuridža Mladen. gnc-300694
Interspas, Ulica Ivana Roba 3, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 04244223019, izdano
na ime Rodić Dragomir. gnb-300695
Interspas, Ulica Ivana Roba 3, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 04244225781, izdano
na ime Vasić Stevan. gnz-300696
Interspas, Ulica Ivana Roba 3, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 04244225784, izdano
na ime Erdeljan Saša. gnc-300698
Interspas, Ulica Ivana Roba 3, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 04244228537, izdano
na ime Jošić Duško. gnw-300699
Interspas, Ulica Ivana Roba 3, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 04244223009, izdano
na ime Knežević Slobodan. gnv-300700
Interspas, Ulica Ivana Roba 3, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 04244218613, izdano
na ime Petrović Stevo. gnu-300701
Interspas, Ulica Ivana Roba 3, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 04244218605, izdano
na ime Ardeljan Goran. gns-300703
Ivanović Kyovsky Tjaša, Jezerska ulica
4, Ljubljana, delovno knjižico. gnb-300670
Jerman Gorazd, Partizanska cesta 20,
Grosuplje, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gnj-300612
Jokić Danijel, Jamova cesta 54,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gnx-300598
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Jokić Gregor, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal ŠCPET Ljubljana.
gnr-300604
Jurgec Joana, Trnava 46/a, Gomilsko,
delovno knjižico, ser. št. A 671613, reg. št.
184/2007. gno-300382
Kiralj Denis, Meljska cesta 33, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81547775, izdala
EPF Maribor. m-688
Kocjančič
Janez,
Mleščevo
1A,
Grosuplje, delovno knjižico. gnw-300749
Komel Levstek Gregor, Polje, cesta
XXVI/5e, Ljubljana-Polje, dijaško izkaznico,
izdal ŠCPET Ljubljana. gns-300603
Kopše Andrej, Log 259, Bistrica ob Dravi,
potrdilo o opravljenem izpitu za radiofonijo
VHF-GMGSS 02/09-7603/99 z dne 28. 6.
1999. m-734
Korene Uroš, Ulica Slavka Gruma 52,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
63070232, izdakla Fakulteta za računalništvo
in informatiko Ljubljana. gne-300742
Kotar Anton, Vojkova cesta 30, Ljubljana,
vozno karto, št. 2463 – 100% popust, izdal
LPP. gnw-300674
Krajnc Matjaž, Zaloke 5, Spodnji Duplek,
delovno knjižico, reg. št. 17070. m-741
Kralj Jernej, Cankarjeva 56/a, Radovljica,
študentsko izkaznico, št. 19394937,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gny-300372
Kralj Nikola, Jurčičeva 16, Ljutomer,
delovno knjižico, reg. št. 193/2000.
gne-300617
Kramar Alen, Kamnik pod Krimom 141/a,
Preserje, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gnu-300601
Kumar Dušan, kantetova 52, Ljubljana,
orožni list, št. 5295, izdala UE Ljubljana.
gnq-300580
Kunaj Marjan, Goriška 4, Celje, delovno
knjižico. gnt-300702
Lapuh Vesna, Gornji Lenart 32, Brežice,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdano pri Ministrstvu za zdravje, izdano leta
1984. gnq-300380
Lemut Tadej, Vrhpolje 113/e, Vipava,
vozno karto, št. 0808487, izdal Avrigo Nova
Gorica. gne-300717
Lenart Teodor, Žabjak 59, Ptuj, dijaško
izkaznico, izdala Srednja zdravstvena in
kozmetična šola Maribor, št. 0005927430.
m-814
Lešnik Nevenka, Polički vrh 8/a, Jarenina,
delovno knjižico, reg. št. 12608. m-795
Ljubić Jana, Prešernova cesta 3, Izola
– Isola, delovno knjižico. gnj-300616
Malešević Snežana, Ulica Ivana Suliča
4/b, Šempeter pri Gorici, študentsko
izkaznico, št. 07040605, izdala Fakulteta za
varnostne vede v Ljubljani. gnl-300635
Marolt Blaž, Kašeljska cesta 160,
Ljubljana-Polje, dijaško izkaznico, izdal
ŠCPET Ljubljana. gnm-300609
Martinez Katja, Dolnja Počehova 2/a,
Pesnica pri Mariboru, delovno knjižico, št.
4383. m-745
Matičič Jure, Dob, Ulica 7. avgusta 14,
Domžale, delovno knjižico. gnz-300646
Maučič Marko, Zakl 41, Podlehnik, orožni
list, št. 768, izdala UE Ptuj. gne-300367
Mekić Denis, Jakčeva ulica 43, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal ŠCPET Ljubljana.
gnh-300614
Mihelič Miran, Kot 6, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal ŠCPET Ljubljana.
gnp-300606
Mlakar Borut, Borštnikova 43, Maribor,
delovno knjižico, št. 12206. m-721
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Mlinarič Grega, Kušarjeva 5, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal ŠCPET Ljubljana.
gnw-300599
Mlinarič Janko, Polenci 35/a, Polenšak,
potrdilo o opravljenem potrdilo o upravljanju
z viličarjem, št. 1046, izdala Ljudska univerza
Ptuj. m-708
Mlinarič Katja, Trata 42, Zgornja Velka,
delovno knjižico, št. 3746, izdala UE
Pesnica. m-827
Močnik Patrik, Lokavec 130/g, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 68060146.
gnn-300433
Mulec Toni, Legen 125, Šmartno pri
Slov. Gradcu, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500004641000, izdal Cetis Celje.
gnu-300376
Munda Barbara, Dragonja vas 1/c,
Cirkovce, dijaško izkaznico, izdala Škofijska
klasična gimnazija Maribor, št. 0005862298.
m-656
Nanut Igor, Pot na Rure 21, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 20171. m-713
Nemanič Marko, Mošnje 54, Radovljica,
študentsko izkaznico, št. 19366994,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnb-300720
Obreza Nataša, Bračičeva 18, Cerknica,
študentsko izkaznico, št. 19841065,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnc-300719
Osojnik Aljaž, Gerbičeva ulica 3,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
27005568, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko v Ljubljani. gng-300590
Osredkar Matej, Stritarjeva ulica
7, Domžale, študentsko izkaznico, št.
18050839, izdala Filozofska fakulteta.
gns-300753
PAAM LOG d.o.o., Ob Dravi 3/a,
Ptuj, dovolilnico za BIH, serijska številka
1006560. gnd-300768
Palatinus Igor, Ponoviče 9, Litija, delovno
knjižico. gnk-300586
Pavlič Matej, V Murglah 217, Ljubljana,
delovno knjižico, ser. št. A 725704, reg. št.
32527. gno-300782
Pavlič Tilen, Frankolovska 22, Maribor,
delovno knjižico, št. 24268. m-791
Pečnik Nuša, Kardeljeva cesta 80,
Maribor, dijaško izkaznico, št. 0005927066,
izdala II. gimnazija Maribor. m-720
Pečnik Roman, Cankarjeva ulica 12,
Brežice, delovno knjižico. gnk-300761
Pečovnik Lovro, Čečovje 7, Ravne
na Koroškem, študentsko izkaznico, št.
E1005631, izdala FERI Maribor. m-746
Pegan Neža, Sp. Pirniče 4, Medvode,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta
Plečnika v Ljubljani. gnp-300781
Pernat
Zlatko,
Kozminci
10/b,
Podlehnik, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500013394000, izdal Cetis Celje.
gnl-300685
Pernovšek Robert, Breg 24, Celje,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500009461000, izdal Cetis Celje.
gnf-300641
Podgornik Vesna, Korbunova 3, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 71152764, izdala
Pravna fakulteta Maribor. m-684
Podreka Grega, Groharjeva ulica 3,
Domžale, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gnt-300602
Polak Margerita, Jadranska cesta 52,
Ankaran – Ankarano, delovno knjižico.
gno-300632
Premože Ana, Golo Brdo 1, Ljubljana,
delovno knjižico, ser. št. A 719522, reg. št.
800. gny-300772

Pristovnik Mojca, Ulica Štrauhovih 39,
Maribor, delovno knjižico, št. 24702. m-676
Proj Matevž s.p – avtoprevozništvo,
Pevno 8, Škofja Loka, potrdilo za voznike,
izdano na ime Novakov Jovica, št.
009073/MJ63-202241/2008, izdano 2. 4.
2008 z veljavnostjo od 18. 4. 2008 do 24. 9.
2008. gnh-300639
Pulko Renato, Abramičeva 12, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 93594094, izdala
FERI Maribor. m-685
Purič Damir, Dolenje Kamence 9,
Novo mesto, digitalno tahografsko kartico,
1070500001333000, izdal Cetis Celje.
gnh-300664
Rafolt Isabella, Gosposvetska 69,
Maribor, delovno knjižico, št. 46422. m-788
Rakar Boris, Podlubniik 158, Škofja
Loka, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-8924/00-99. gnd-300618
Rejec Eva, Knape 14, Selca, študentsko
izkaznico, št. 20201299, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnl-300385
Ribič Franz, Polanska cesta 6, Orehova
vas, vozno karto, št. 11469, izdal Veolia
transport. m-679
Rižnar Mitja, Polanska 6, Orehova
vas, vozno karto, št. 10166, izdal Veolia
transport. m-680
Rober Dejan, Breznikova 32, LjubljanaŠentvid, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gnn-300608
Rogič Luka, Hrovatova 14, Limbuš,
študentsko izkaznico, št. 81638482, izdala
EPF Maribor. m-682
Rotis d.o.o., Brodišče 5, Trzin, dovoljenje
za zaposlitev, št. 04244224496, izdano na
ime Mladenović Marko, s strani Zavoda RS
za zaposlovanje. gnh-300739
Rozman Iztok, Delavska 2, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 30804440, izdala
Medicinska fakulteta Maribor. m-792
Savin Lora, Tomčeva 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 32060279,
izdala Naravoslovnotehniška fakulteta.
gnr-300704
Sečnik Brigita, Horjulska cesta 101,
Dobrova, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani.
gny-300672
Sinanović Jasmin, Jakopičeva 10,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gnq-300605
Slapšak Simona, Ostenk 18, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 61223996, izdala
Pedagoška fakulteta – likovna pedagogika.
m-805
Smodiš Matej, Lokavec 182, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 19937361, izdala
Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnj-300762
Smrtnik Matija s.p., Na Brce 3, Brezovica
pri Ljubljani, delovno dovoljenje, št.
04244227924, izdano na ime Hodaj Agron
iz Prištine. gnz-300721
SPA
d.o.o.,
Brezova
ulica
7,
Celje, osebno delovno dovoljenje, št.
442-2135/2008-0100-1550, na ime Bašić
Omer, Bihać, Bosna in Hercegovina.
gnv-300754
Stergar Marija, Podmilščakova ulica
14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19982441, izdala Ekonomska fakulteta
v Ljubljani, izdana na ime Sečnik Marija.
gnf-300666
Suhinin Aleksandr, Cesta talcev 3,
Jesenice, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gni-300613
Šafner Jure, Ulica Moša Pijade 9, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93632244, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-693
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Šebalj Marko, Cankarjeva 3/a, Krško,
študentsko izkaznico, št. 13010115518,
izdala Živilska šola Maribor. m-718
Šepetavc Nina, Stanka Škalarja 17,
Brežice, študentsko izkaznico, št. 30013025,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo Ljubljana. gnk-300686
Škrjanec Ernest, Čužnja vas 1, Trebnje,
delovno knjižico. gnc-300744
Šoster Dagmar, Ulica Dušana Kvedra 39,
Šentjur, študentsko izkaznico, št. 81641619,
izdala EPF Maribor. m-751
Špenko Anže, Dornice 11, Vodice,
dijaško izkaznico, izdal ŠCPET Ljubljana.
gnz-300596
Tancek Groga, Groharjevo naselje 57,
Škofja Loka, študentsko izkaznico, št.
25080110, izdala Fakulteta za arhitekturo
Ljubljana. gnb-300370
Tavčar Helena, Prešernova ul. 9,
Radovljica, delovno knjižico. gng-300715
Tekavec Martina, Rob 24, Rob, študentsko
izkaznico, št. 42060009, izdala Akademija
za likovno umetnost. gnr-300729
Verk Igor, Kristan vrh 33/a, Podplat,
delovno knjižico. gns-300378
Vezjak Bojan, Tepanje 42, Slovenske
Konjice, študentsko izkaznico, št. 29016592,
izdala Fakulteta za strojništvo Maribor.
m-761
Vidovič Sabrina, Ul. Arnolda Tovornika
8, Maribor, dijaško izkaznico, izdala III.
gimnazija Maribor, št. 0005927200. m-648
Virtnik Aleš, Strnišče 12, Kidričevo,
delovno knjižico. m-813
Vlačić Zoran, Štrekljeva 24, Maribor,
delovno knjižico, št. 29659. m-769
Vrčon Tina, Zg. Škofije 44, Škofije,
delovno knjižico. gnh-300589
Vukovič Sonja, Grajski trg 17, Vitanje,
delovno knjižico. gnv-300375
Weingerl Karmen, Dalmatinska 15,
Maribor, delovno knjižico, reg. št. 4110.
m-655
Zaletel Uroš, Ulica Hermana Potočnika
39, Ljubljana, delovno knjižico. gnz-300671
Zaman Martin, Zaloška cesta 98,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
20202387, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnc-300669
Zavrl Nejc, Opekarska cesta 41,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19456847, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnr-300579
Zorko Bogdan, Straška gorca 32,
Prevorje, delovno knjižico. gnm-300709
Zupan Durnik Urška, Šuštarjeva kolonija
1, Trbovlje, delovno knjižico. gne-300542
Zupanek Tibor, Koblarjeva ulica 5,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
25007261, izdala Fakulteta za arhitekturo.
gng-300740
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