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Leto XVIII

Javni razpisi
Št. 8012-2/2008

Ob-9276/08

Popravek
V drugem javnem razpisu za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje investicijskih projektov podjetniškega značaja,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 101
z dne 24. 10. 2008 (Ob-8826/08), s strani
Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, se vključijo
naslednje spremembe:
– v poglavju I. javnega razpisa se v točki 3. besedilo – »Skupna višina razpisanih
sredstev je 6.017.684,00 EUR ugodnih posojil« nadomesti z »Skupna višina razpisanih sredstev je 8.700.034,00 EUR ugod
nih posojil«.
Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in razvoj podeželja
Št. 370-2/2008

Ob-9188/08

Popravek
V javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe
rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Šentrupert, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 103 z dne 30. 10.
2008, Ob-8955/08, se popravijo točke:
7. Razpisna dokumentacija: za izdelavo
ponudbe ponudniki ob predložitvi potrdila
o plačilu odkupnine, dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva objave javnega razpisa dalje do vključno 28. 11. 2008, v času
uradnih ur v prostorih Občinske uprave Občine Šentrupert, Šentrupert 33. Odkupnina
za razpisno dokumentacijo znaša 30 EUR in
jo je potrebno plačati na transakcijski račun
Občine Šentrupert št. 01411-0100021185,
odprt pri UJP Novo mesto.
8. Rok in način oddaje ponudb ter naslov: ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazili v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – koncesija rednega vzdrževanja občinskih cest«, v roku 30 dni od objave javnega razpisa na naslov: Občina Šentrupert,
Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, po pošti ali
v sprejemni pisarni Občine Šentrupert. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naslov pošiljatelja. Pri izbiri koncesionarja bodo upoštevane le pravilno opremljene in popolne
ponudbe, ki bodo na naslov prispele do navedenega roka.
9. Javno odpiranje ponudb bo v roku 5
delovnih dni od zaključka javnega razpisa.
Ponudniki bodo o datumu in uri odpiranja
obveščeni naknadno. O izbiri koncesionarja
koncedent odloči z upravno odločbo.
Občina Šentrupert

Št. 653/08
Ob-9262/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – UPB1 in 56/08) ter v skladu s 4. členom Pravilnika o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo)
objavlja
javni razpis
za izbor predlogov za bivanje
slovenskih ustvarjalcev v stanovanju
v New Yorku, ki jih bo v letu 2009 in
2010 financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR9-NY-2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet javnega
projektnega razpisa je zbiranje predlogov
za bivanje slovenskih kulturnih ustvarjalcev
v stanovanju v New Yorku med 15. 3. 2009
in 14. 3. 2010; financiranje stroškov najem
nine in delno vzdrževanje umetniškega stanovanja v New Yorku ter povračilo potnih
stroškov izbranim kandidatom.
2. Namen in cilji javnega razpisa: razpis
je namenjen vsem posameznikom, ki na
področju uprizoritvenih umetnosti, vizualnih
umetnosti, arhitekture, oblikovanja, književnosti, glasbe, intermedijskih umetnosti in
AV – kulture, esejistike, publicistike in kritike v medijih (za področje kulture) delujejo
v slovenskem kulturnem prostoru, da se jim
omogoči bivanje in delovanje v umetniškem
stanovanju v New Yorku v času od 15. 3.
2009 in 14. 3. 2010.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na projektni razpis se lahko prijavijo
posamezniki, ki ustvarjajo na enem izmed
zgoraj naštetih področij ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
– niso uporabljali umetniškega stanovanja v Berlinu v letih 2006, 2007 in 2008 oziroma niso bili izbrani na razpisih za ta leta,
– niso uporabljali umetniškega stanovanja
v New Yorku v letih 2006, 2007 in 2008 oziroma niso bili izbrani na razpisih za ta leta,
– niso bili izbrani na javnem razpisu
za izbor predlogov za bivanje slovenskih
ustvarjalcev v stanovanju v Berlinu, ki jih bo
v letu 2009 financirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo,

– ne bodo uporabljali umetniškega stanovanja v Londonu v letih 2008 in 2009,
– niso bili prejemniki delovnih štipendij
ministrstva v letu 2008,
– niso prejemniki štipendij ali šolnin
s strani ministrstva.
4. Pojasnila o uporabi stanovanja
Kandidat mora uporabljati stanovanje
v skladu s pogodbo o pogojih bivanja in
delovanja v stanovanju, ki jo podpiše pred
odhodom. Kandidat se zaveže, da bo uporabljal stanovanje s skrbnostjo dobrega gospodarja in odgovarjal za morebitno škodo,
ki bi nastala zaradi neskrbne rabe stanovanja ter poravnal morebitne nastale materialne stroške.
4.1. Izbranega kandidata ministrstvo pozove k podpisu pogodbe o pogojih bivanja
in delovanja v stanovanju. Kolikor se v roku
15 dni na poziv ne odzove, se šteje, da je
odstopil od svoje zahteve za bivanje v stanovanju.
4.2. Posamezni kandidat lahko v tem
stanovanju biva največ dva meseca. Ministrstvo si pridržuje pravico, da v primeru, ko
več kandidatov zaprosi za isti termin, samo
določi termine bivanja.
4.3. Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov oblikovala tudi t.i. »rezervno listo« petih kandidatov (po prioritetnem
seznamu), ki lahko bivajo v stanovanju,
če umetnik, ki je bil prvotno izbran, zaradi
objektivnih okoliščin ministrstvu sporoči, da
mora uporabo stanovanja odpovedati.
4.4. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje minister.
5. Razpisni kriteriji
Ministrstvo bo prijavljene vloge presojalo
s stališča kakovosti na podlagi naslednjih
kriterijev:
5.1. Splošni kriteriji:
– kakovost dosedanjega umetniškega
dela kandidata,
– odmevnost v strokovni javnosti,
– stopnja prispevka k čim učinkovitejši
predstavitvi slovenske umetnosti v mednarodnem prostoru,
– reference na področju mednarodnega
kulturnega sodelovanja.
5.2. Med prijavami, ki bodo ustrezale
splošnim kriterijem, bo ministrstvo izbiralo
na podlagi prednostnih kriterijev. Ti so naslednji:
– predstavitev čim bolj konkretnega projekta,
– možnost vključevanja projekta v mednarodni kulturni prostor.
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6. Ocenjevalni kriteriji
Osnovni pogoj za kandidiranje na razpisu je izpolnjevanje razpisnih kriterijev. Izbrani bodo tisti kandidati, za katere bo v postopku izbire ugotovljena skladnost s splošnimi
kriteriji in prednostnima kriterijema.
6.1. Povzetek načina ocenjevanja: skladnost projekta s splošnimi kriteriji in prednostnima kriterijema je ovrednotena s točkami na ocenjevalnem listu, ki je dostopen
v dokumentaciji razpisa. Izbrani bodo tisti
kandidati, ki jih bo ministrstvo na predlog
imenovane strokovne komisije uvrstilo na
seznam odobrenih prijaviteljev in bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje. Najvišje število prejetih točk je 100.
Najnižji seštevek, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 80 točk.
6.2. Skupna ocena bo opisna po nasled
nji vrednostni lestvici:
6.2.1. splošni razpisni kriteriji:
– kakovost dosedanjega umetniškega
dela kandidata (0–20 točk),
– odmevnost v strokovni javnosti (0–15
točk),
– učinkovita predstavitev slovenske
umetnosti v mednarodnem prostoru (0–15
točk),
– reference na področju mednarodnega
kulturnega sodelovanja (0–10 točk);
6.2.2. prednostni kriteriji:
– predstavitev čimbolj konkretnega projekta (0–20 točk),
– možnost vključevanja projekta v mednarodni kulturni prostor (0–20 točk).
6.3. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev, bodo zavrnjene.
7. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 z navedbo obveznih
prilog,
– prijavni obrazec 2 – izjave predlagatelja,
– ocenjevalni list.
7.1. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (od
ponedeljka do četrtka od 7. do 16. ure in
v petek od 7. do 15. ure).
7.2. Razpisno dokumentacijo si lahko
natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij …).
7.3. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa JPR9-NY-2009, za leto 2009, znaša
27.000 EUR. Sredstva za leto 2010 bodo
določena kasneje.
9. 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 (Uradni list RS, št. 114/07).
10. Razpisni rok: razpis se začne 14. 11.
2008 in zaključi 15. 12. 2008.
11. Oddaja in dostava predlogov: vloga
mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
11.1. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
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1000 Ljubljana, do 15. 12. 2008 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici, z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava
na razpis 2009, Stanovanje v New Yorku
z oznako JPR9-NY-2009. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti navedba vlagatelja: ime
in naslov.
11.2. Za pravočasno se šteje vloga, ki
je bila oddana kot priporočena pošiljka na
poštnem naslovu do vštetega 15. 12. 2008,
oziroma je bila do tega dne predložena na
vložišču ministrstva. Vloge, prispele oziroma oddane po tem datumu, se štejejo za
prepozne. Ministrstvo bo po odpiranju vlog,
ki bo 19. 12. 2008, iz nadaljnjega postopka
izločilo vse prepozne in nepopolne vloge
ter vloge, katerih prijavitelji ne izpolnjujejo
razpisnih pogojev.
11.3. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka
izločilo oziroma zavrglo vse vloge predlagateljev:
– ki so prepozne ali prepozno dopol
njene,
– ki so nepopolne,
– ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
12.1. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 15. 12. 2008, oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva.
12.2. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
12.3. Dopolnjevanje delov vlog ali vlog
v celoti je možno le v razpisnem roku (do
15. 12. 2008), z nujno oznako, na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
13. Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil: Jana Kostrić, e-mail:
jana.kostric@gov.si, tel. 01/369-58-60, Katja
Ravšl Debeljak, e-mail: katja.ravsl@gov.si,
tel. 01/369-58-60.
13.1. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 11. ure.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot
je navedeno pod točko 7.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
19. 12. 2008.
Ministrstvo bo izbralo predloge po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in največ do vrednosti,
določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 430/212/2008
Ob-9301/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 71/08, v nadaljnjem besedilu: Uredba),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007
z dne 20. decembra 2007, o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje (UL

L št. 337, 21. 12. 2007, str. 35; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1535/07/ES) objavlja
javni razpis
za ukrep Nadomestilo kmetijskim
gospodarstvom zaradi bolezni rejnih
živali, ko povračilo škode ni urejeno
z drugimi predpisi
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev v obliki podpore za
blažitev poslabšanja ekonomskega položaja
kmetijskih gospodarstev, ko povračilo ni urejeno z drugimi predpisi, zaradi omejenega
prometa trgovanja na kmetijskem gospodarstvu zaradi aviarne influence.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za financiranje vlog prispelih na
javni razpis za ukrep Nadomestilo kmetijskim gospodarstvom zaradi bolezni rejnih
živali, ko povračilo škode ni urejeno z drugimi predpisi znaša do 140.000 EUR.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538 na MKGP – Programi podpor za
prestrukturiranje in prenovo kmetijske pro
izvodnje.
II. Vlagatelji: vlagatelji so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko pridelavo kmetijskih pro
izvodov, ki jih opredeljuje priloga I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, razen proizvodov ribištva in ribogojstva, ki jih obravnava Uredba Sveta (ES) št.
104/2000 (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str.
22; v nadaljnjem besedilu: priloga I k Pogodbi), podpisani v Rimu 25. marca 1957, ter
kandidirajo za pridobitev sredstev.
III. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
1. kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje vloge vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
2. kmetijsko gospodarstvo je oddalo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike v letu
oddaje vloge. Če v tekočem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati, se upošteva
vloga iz preteklega leta;
3. če je vlagatelj pravna oseba ali s.p.,
mora biti nosilec tega kmetijskega gospodarstva zaposlen v podjetju, ki je registrirano za opravljanje kmetijske dejavnosti. Prihodek iz kmetijske dejavnosti je predstavljal
po zadnjih razpoložljivih podatkih več kakor
75 odstotkov prihodka podjetja;
4. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
v težavah. Pri tem ukrepu se šteje, da ni
v težavah, če:
a) ima nosilec kmetije ob oddaji vloge po
evidenci DURS plačane davke in prispevke,
določene z zakonom, ali
b) ima pravna oseba ali s.p. poravnane
obveznosti do države oziroma ni v stanju
kapitalske neustreznosti;
5. povračilo škode ni mogoče uveljavljati
po drugih predpisih;
6. kmetijsko gospodarstvo za navedeno
bolezen ni prejelo sredstev po drugih predpisih;
7. iz popisa uradnega veterinarja ali iz
B obrazca vloge, oddane v letu pred škod
nim dogodkom, je razviden najmanjši obseg
živali na kmetijskem gospodarstvu, ki znaša
4.000 pitovnih piščancev ali 400 puranov
v turnusu ali 1.600 kokoši nesnic;
8. kmetijsko gospodarstvo vlagatelja se
nahaja na območju, kjer je bila z odločbo pristojnega organa uvedena zapora območja
oziroma je bil z odločbo pristojnega organa
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ustavljen promet trgovanja na kmetijskem
gospodarstvu.
IV. Splošne določbe: prejemniki sredstev
(ime in priimek oziroma naziv podjetja) ter
opis namena dodeljenih javnih sredstev in
znesek odobrenih javnih sredstev bodo objavljeni na spletni strani MKGP.
V. Omejitve
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki
je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
že prejel javna sredstva Republike Slovenije
ali sredstva Evropske unije.
Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepov zunaj Republike Slovenije.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev:
1. Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu
z Uredbo 1535/07/ES. Skupna de minimis
pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli
upravičencu, ne sme presegati 7.500 eurov
v katerem koli obdobju treh proračunskih
let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede
na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali
zastavljene cilje.
2. Sredstva se dodelijo upravičencu kot
pomoč v obliki nepovratnih sredstev ter se
dodeljujejo glede na prejšnji odstavek do
7.500 eurov.
3. Višina pomoči znaša 7.500 EUR na
upravičenca.
4. Dodeljena sredstva se upravičencem
nakažejo na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.
VII. Vsebina vloge:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in
razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi
morajo biti priložene vse zahtevane priloge
in dokazila.
2. Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z javnim razpisom je možno
dobiti tudi na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92,
od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in
petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko
posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
Stroški izdelave vloge in manipulativni
stroški bremenijo upravičenca.
VIII. Rok in način prijave
Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim
javnim razpisom. Vloge na ta javni razpis se
lahko pošiljajo do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog za posamezen namen,
ki se objavi na spletni strani ARSKTRP.
Vlogo za javni razpis je potrebno poslati
priporočeno po pošti na naslov ARSKTRP,
Dunajska 160, Ljubljana ali jo oddati na vložišču ARSKTRP, naslednjega dne po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu RS, od 8.
ure dalje.
Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
Vloga se vlaga v pisni obliki na obrazcu
iz razpisne dokumentacije, ki je dostopen
na spletni strani ARSKTRP in MKGP (www.
arsktrp.gov.si in www.mkgp.gov.si).
Sestavni deli vloge morajo biti speti in
oštevilčeni po zaporedni številki, od skupnega števila vloženih strani, v mapah ter
mora biti priložen natančen seznam vstavljene dokumentacije, podpisan s strani
vlagatelja. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje
vloge na pošti, označen s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: »Nadomestilo
kmetijskim gospodarstvom zaradi bolezni
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rejnih živali, ko povračilo škode ni urejeno
z drugimi predpisi«.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah.
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve
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 ta ukrep. V primeru,
da je skupna višina zaprošenih sredstev
popolnih vlog višja od razpisanih sredstev,
se v primeru, da imata na končnem mestu
liste prejetih vlog, dve ali več vlog na kuverti enako označbo datuma in časa (ura,
minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje
o določanju vrstnega reda prispelih vlog.
Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge,
ki je predmet žrebanja. 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 izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom
ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije,
ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi
številkami vlog se v navzočnosti komisije
zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče
listke iz škatle, javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj
odda komisiji.
O žrebanju se napiše zapisnik, podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje,
oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če
so prisotni.
Odpiranje vlog ni javno.
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 30 dni od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da
pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev
vloge je osem 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 prejetju na ARSKTRP se dopolnjena vloga znova pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se
s sklepom zavržejo. Če se med postopkom
preverjanja pregleda popolnosti ugotovi, da
vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko.
Ne glede na določilo prejšnjih dveh
odstavkov, poziv k dopolnitvi 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, se zavrnejo.
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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 odobrijo upravičencu z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda
predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo
ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh
od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži
pisno. Pritožbo je treba poslati priporočeno
po pošti na ARSKTRP ali jo oddati na vložišču ARSKTRP.
Sredstva se izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljenih administrativnih kontrolah. Nakazilo na transakcijski
račun upravičenca šteje, da je bilo zahtevku
za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku
ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku
odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba
ni dovoljena.
Prejemniki sredstev, ki so jih pridobili na
podlagi tega javnega razpisa, morajo vso
dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od
dneva zadnjega izplačila sredstev.
X. Nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev
Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da jih je pridobil nezakonito, na podlagi
lažnih podatkov ali lažnih izjav ali v nasprotju z določili tega javnega razpisa, mora
vrniti vsa že pridobljena sredstva skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
izplačila do dneva vračila.
Prejemnik sredstev iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev z ukrepi
kmetijske politike dve leti od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja oziroma prejema zahtevka za vračilo sredstev in vrnitve vseh pridobljenih sredstev po tej uredbi,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 897/08
Ob-9296/08
Na podlagi 4. člena Zakona o Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Ur. l. RS,
št. 10/93 in 1/96) ter v skladu s Pravilnikom
o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč v lasti Republike Slovenije in v gospodarjenju
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Sklad KZG RS objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo zemljišč
v najem
Zemljišča parc. št. 381, v izmeri 322 m2,
parc. št. 386/1, v izmeri 4.250 m2, parc.
št. 386/2, v izmeri 300 m2, parc. št. 386/3,
v izmeri 94.596 m2, parc. št. 387, v izmeri
3.506 m2, parc. št. 389, v izmeri 9.097 m2,
parc. št. 392/6, v izmeri 1.320 m2, parc. št.
392/7, v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/8,
v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/9, v izmeri
1.320 m2, parc. št. 392/10, v izmeri 1.320 m2,
parc. št. 392/11, v izmeri 1.320 m2, parc. št.
392/12, v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/13,
v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/14, v izmeri
1.320 m2, parc. št. 392/15, v izmeri 1.320 m2,
parc. št. 392/16, v izmeri 1.320 m2, parc. št.
392/17, v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/18,
v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/19, v izmeri
1.320 m2, parc. št. 392/20, v izmeri 1.320 m2,
parc. št. 392/21, v izmeri 1.320 m2, parc. št.
392/22, v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/23,
v izmeri 3.010 m2, parc. št. 392/24, v izmeri
833 m2, parc. št. 392/25, v izmeri 131.547 m2,
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parc. št. 404/1, v izmeri 2.110 m2, parc. št.
420/2, v izmeri 2.159 m2, parc. št. 68.S v izmeri 125 m2 vse k.o. Slivnica in parc. št. 11/1,
v izmeri 505.935 m2, parc. št. 11/3 v izmeri
3.002 m2, parc. št. 11/4 v izmeri 2.272 m2,
parc. št. 11/5 v izmeri 6.085 m2, parc. št.
14/1 v izmeri 2.762 m2, parc. št. 14/5 v izmeri
3.783 m2 vse k.o. Čreta.
Zemljišča so skladno z lokacijskima informacijama št. 3506-185/2008-002 z dne 1. 8.
2008 in št. 3506-276/2008-002 z dne 22. 9.
2008, ki jih je izdala Občina Hoče - Slivnica,
po osnovni namenski rabi opredeljena kot
drugo ureditveno območje za poselitev – območje za šport in turizem – golf (območje,
ki se s prostorskimi ureditvenimi pogoji ureja
do sprejetja občinskega lokacijskega načrta
– OPPN) – stavbna zemljišča, za katera veljajo posebni pogoji za gradnjo – št. 164.
Navedene parcele se oddajo v najem
kot celota, v skupni površini 798.134 m2,
z namenom uporabe za golf igrišče. Najem
na pogodba se sklene za dobo deset let.
Kolikor se golf igrišče v 2 letih od veljavne
najemne pogodbe ne uredi, se najemna pogodba prekine.
Izklicna
letna
najemnina
znaša
0,15 EUR/m2, kar v skupni izmeri 798.134 m2
znaša 119.720,10 EUR. Davek na dodano
vrednost ni vštet v najemnino in ga plača
najemnik. Najemnina, za katero se sklene
najemna pogodba, se letno uskladi z objavljeno stopnjo indeksa rasti cen življenjskih
potrebščin v preteklem letu.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe
morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
Ponudbe z navedbo cene, za katero je
sprejemnik pripravljen skleniti najemno pogodbo, morajo prispeti v zaprti kuverti na
naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana,
najkasneje do 28. 11. 2008, do 12. ure. Na
kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za
najem zemljišč – Ne odpiraj«.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno. V primeru enakovrednih ponudb, bo Sklad najemnika izbral v nadaljnjem postopku javne dražbe,
ki bo izvedena v roku 15 dni po zaključku
razpisa.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom,
se ne bodo upoštevale.
Izbrani ponudnik mora podpisati najemno pogodbo najpozneje v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot
najugodnejši ponudnik. Letno najemnino,
za katero se izstavi račun v prvi četrtini tekočega leta, mora najemnik plačati v celoti,
najkasneje v 30 dneh po izstavitvi računa.
Izbrani najemnik bo posest nastopil s 1. 1.
2009. S tem datumom se tudi prične obračunavati najemnino.
Sklad si pridružuje pravico, da najemne
pogodbe ne sklene z nikomer.
Stroške vpisa najemne pogodbe v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške
plača najemnik.
Vsa nadaljnja razmerja v zvezi z vlaganji
v zemljišča bodo predmet dodatnega dogovora med Skladom in najemnikom.
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Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 2. 12. 2008 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 233/08
Ob-9192/08
Na podlagi drugega odstavka 5. člena
Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola
h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali
ravnanju (Uradni list RS, št. 114/06 – Mednarodne pogodbe, št. 20/06) objavlja Varuh
človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh)
javni razpis
za sodelovanje nevladnih organizacij,
registriranih v Republiki Sloveniji
in organizacij, ki so pridobile status
humanitarnih organizacij v Republiki
Sloveniji z Varuhom pri izvajanju
pristojnosti in nalog državnega
preventivnega mehanizma po
Opcijskem protokolu h Konvenciji proti
mučenju in drugim krutim, nečloveškim
ali poniževalnim kaznim ali ravnanju
1. Naziv in sedež naročnika: Varuh
človekovih pravic Republike Slovenije,
Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel.
01/475-00-50, faks 01/475-00-40, elektronski naslov: info@varuh-rs.si.
2. Predmet javnega razpisa: sodelovanje
nevladnih organizacij, registriranih v Republiki Sloveniji in organizacij, ki so pridobile
status humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: organizacije)
z Varuhom pri izvajanju pristojnosti in nalog državnega preventivnega mehanizma
po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti
mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali
poniževalnim kaznim ali ravnanju. Naloge in
pooblastila državnega preventivnega mehanizma po opcijskem protokolu, skladno s 17.
členom protokola v zvezi s 4. členom Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju
izvršuje Varuh, v dogovoru z njim pa tudi
nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji ter organizacije, ki so pridobile
status humanitarne organizacije v Republiki
Sloveniji, ki se ukvarjajo z varstvom človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti
s področja preprečevanja mučenja ali drugih
krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali
ravnanj.
3. Namen razpisa: izbor organizacij, ki
bodo sodelovale z Varuhom pri izvajanju
pristojnosti in nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu
h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim
ali ravnanju. Organizacije bodo izbrane na
javnem razpisu, katerega izvede Varuh, ki
bo tudi odločil o izbiri organizacije. Izbrane organizacije bodo naloge in pooblastila
pri opravljanju nadzora opravljale s svojimi
pripadniki ali pripadnicami, usposobljenimi
za posamezna področja nadzora, kot člani
skupine, ki jo bo določil Varuh za opravlja-

nje nadzora na krajih odvzema prostosti ter
preverjanja ravnanja z osebami, ki jim je bila
odvzeta prostost. Po izvedenem nadzoru
po določbah Opcijskega protokola, katerega bodo po navodilih Varuha izvajali pripadniki in pripadnice izbranih nevladnih ali
humanitarnih organizacij, bodo predstavniki
oziroma predstavnice izdelali tudi poročilo
o opravljenem nadzoru.
4. Orientacijska vrednost razpisa: osebe
iz organizacij, ki bodo izbrane in bodo oprav
ljale nadzor po določbah Opcijskega protokola, bodo dobile povrnjene potne stroške,
stroške za prehrano in prenočišče, nagrado
za izdelavo poročila o opravljenem nadzoru, nadomestila plače ali nadomestilo za
izgubljeni zaslužek in simbolično nagrado
po Pravilniku o povračilu stroškov in o nagradah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge oziroma izvršujejo pooblastila po
določbah Opcijskega protokola h Konvenciji
proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim
in poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni
list RS, št. 17/08).
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji: na javni razpis se lahko prijavijo
nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji in organizacije, ki so pridobile
status humanitarne organizacije v Republiki
Sloveniji po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03), ki se
ukvarjajo z varstvom človekovih pravic ali
temeljnih svoboščin, zlasti s področja preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj.
K svoji prijavi priložijo kratko predstavitev
dela na področju varstva človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti s področja
preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj,
nevladne organizacije izjavo o registraciji,
humanitarne organizacije pa izjavo o podelitvi statusa humanitarne organizacije in
o vpisu v razvid humanitarnih organizacij.
Organizacija, ki želi sodelovati pri opravljanju nadzora mora predložiti izjavo, da pri
opravljanju nadzora ne bodo sodelovale pripadnice ali pripadniki, ki so bili pravnomočno
obsojeni za kaznivo dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti oziroma pravnomočno
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 3 mesece oziroma oseba, zoper katero je vložena pravnomočna obtožba
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti (dokazilo – potrdilo).
6. Merila za izbor: prednost pri izbiri za
sodelovanje bodo imele organizacije z več
izkušnjami na področju varstva človekovih
pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti s področja preprečevanja mučenja ali drugih
krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali
ravnanj (dokazilo: opis najpomembnejšega
delovanja, zlasti na področju preprečevanja
mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali
poniževalnih kazni ali ravnanj).
7. Ostali pogoji: pripadniki oziroma pripadnice izbrane organizacije, ki bodo sodelovale pri izvajanju nalog in pooblastil po
določbah prvega odstavka 5. člena Zakona
o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju
bodo morale v skladu s tretjim odstavkom
5. člena tega zakona podati predhodno pisno izjavo, da bodo pri opravljanju nalog in
pooblastil sodelovale po navodilih Varuha in
delovale po predpisih o varovanju tajnosti
osebnih in tajnih podatkov, tako kot to velja
za varuha, njegove namestnike in usluž-
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bence. Pripadnik izbrane organizacije, ki ne
bo podal predhodne pisne izjave ne more
sodelovati pri opravljanju nadzora.
8. Z izbranimi organizacijami bo Varuh
sklenil pogodbo o sodelovanju za obdobje
do 31. 12. 2010, z možnostjo podaljšanja
sodelovanja še za eno leto.
9. Rok za oddajo pisne prijave je 15 dni
od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS.
10. Prijave morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z navedbo »Za javni razpis« na
naslov: Varuh človekovih pravic, Dunajska
cesta 56, 1000 Ljubljana.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v 15 dneh po opravljeni izbiri.
12. Dodatne
informacije
posreduje Ivan Šelih, tel. 01/475-00-19 e-mail:
Ivan.Selih@varuh-rs.si.
13. Razpis se objavi v Uradnem listu RS
in na spletnih straneh Varuha. Vprašanja
in odgovori se objavijo na spletnih straneh
Varuha.
Varuh človekovih pravic
Št. 454/08
Ob-9252/08
Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja
(Uradni list RS, št. 43-1836/06) in Uredbe
o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje
in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06)
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja
javni razpis
za razpisno področje A: finančna
podpora avtohtoni slovenski narodni
skupnosti v zamejstvu v letu 2009
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljevanju: Urad): Urad
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
2) Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti, ki med Slovenci v zamejstvu omogočajo:
– utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete,
– medsebojno povezovanje,
– ohranjanje vezi z Republiko Slovenijo,
– vzdrževanje struktur in dejavnosti avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah.
3) Predmet javnega razpisa: predmet
javnega poziva so programi in projekti, ki
podpirajo cilj javnega razpisa.
4) Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične
osebe iz zamejstva, kakor tudi organizacije
civilne družbe, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in skrbi za
Slovence v zamejstvu.
5) Pomen izrazov
Programi so redne naloge in aktivnosti,
ki jih prosilec izvaja vsako leto in predstavlja
njegovo trajno dejavnost.
Projekt je ekonomsko neodvisen niz
medsebojnih povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri katerih
se za doseganje ciljev projekta uporabljajo
različni viri (finančni, človeški itd.). Projekt
je začasnega značaja in njegov cilj je doseganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, da ima vsak projekt omejeno
časovno dobo, trajanje je določeno z datumom začetka in konca, enkraten rezultat pa
pomeni, da ga je zaradi njegovih posebnosti
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mogoče razlikovati od podobnih projektov
ter od običajnih rednih nalog oziroma aktivnosti.
Vsebine programa se ne more prijaviti
v okviru projekta.
Krovne organizacije so tiste reprezentativne organizacije narodnih skupnosti, ki
povezujejo registrirane organizacije in društva slovenske skupnosti in delujejo vsaj
deset let na celotnem tradicionalnem ozemlju poselitve.
6) Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno
dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politični, kulturno ali duhovno dobrobit
pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in
krepitev njihove slovenske identitete;
– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino Republiko Slovenijo in
– da spoštuje postopke in obveznosti
v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
Programi in projekti, ki ne bodo izpolnjevali omenjenih pogojev, bodo zavrnjeni.
7) Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skup
nosti,
– obseg in kakovost delovanja,
– velikost in razvejanost strukture,
– načrti delovanja,
– dejanski stroški in potrebe,
– nujnost zadev,
– simbolna vrednost enkratnega dejanja,
trajnega delovanja ali materialnega pričevanja,
– višina finančne podpore, ki jo prosilec
prejme iz drugih virov.
Komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka.
Posamezne vloge bodo pred dokončno
odločitvijo strokovne komisije po potrebi
usklajene tudi z drugimi sofinancerji, ki delujejo na državni ravni.
8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah
v letu 2009 znaša 7.800.000 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.
8a) Vezanost na vlogo: višina sredstev
sofinanciranja ne sme presegati višine sredstev, za katero je zaprosil predlagatelj vloge
(razvidno iz vloge)
9) Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec
za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev ter vzorec pogodbe) je
na razpolago na spletni strani Urada Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu:
http://www.uszs.gov.si/ pod rubriko Javne
objave in na spletnem portalu http://www.
slovenci.si.
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana,
tel. 01/430-28-10 (vsak dan med 9. in 14.
uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih
predstavništvih Republike Slovenije v času
uradnih ur.
10) Način prijave
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Prosilci vloge posredujejo na spodaj navedena sprejemna mesta:
Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem svoje vloge tokrat pošljejo oziroma
osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih organizacij, Tarviser Str. 16, A-9020
Klagenfurt-Celovec, Avstrija.
Prosilci s sedežem na avstrijskem Štajerskem svoje vloge tokrat pošljejo oziroma
osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu, Železna cesta 14, 1000
Ljubljana, Slovenija.
Prosilci iz Republike Hrvaške svoje vloge
tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo
na sedež Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, Masarykova 13/I, 10000 Zagreb,
Hrvaška.
Prosilci iz Republike Italije svoje vloge
tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na
sedež Svet slovenskih organizacij, Via/Ul.
Donizetti 3, 34133 Trieste/Trst, Italija, Italija.
Prosilci iz Republike Madžarske svoje
vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Zveze Slovencev na Madžarskem, Gárdonyi u. 1, 9970 Monošter/Szentgotthárd, Madžarska.
Prosilci iz Republike Slovenije svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu,
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu in v eni zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na
razpis – Slovenci v zamejstvu 2009«,
– polni naslov sprejemnega mesta (sedež krovne organizacije/Urada), kot je navedeno zgoraj,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
11) Trajanje javnega razpisa: za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti
do vključno 19. 12. 2008 oziroma do tega
dne ni bila do 15. ure osebno predložena na
zgoraj navedenih sprejemnih mestih.
12) Odpiranje vlog
Posebne komisije za odpiranje bodo
pričele z odpiranjem vlog najkasneje 5. 1.
2009.
Odpiranje vlog ni javno.
13) Ocenjevanje vlog
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge na predpisanih
obrazcih v razpisni dokumentaciji z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija
javnega razpisa.
Strokovna komisija bo pričela z ocenjevanjem neposredno po odprtju vseh prispelih vlog.
14) Obveščanje o izboru: odločbe o dodelitvi sredstev za vse prosilce bodo izdane v roku dveh mesecev po prejemu vseh
usklajenih mnenj krovnih organizacij oziroma najkasneje 20. 3. 2009.
15) Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu, vsak
dan med 9. in 14. uro, tel. 01/430-28-10,
faks 01/437-55-11 ter po elektronski pošti
na naslovu: urad.slovenci@gov.si.
Urad Vlade RS za Slovence
v zamejstvu in po svetu
Št. 454/08
Ob-9253/08
Na podlagi Zakona o odnosih Republike
Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43-1836/06) in Uredbe o iz-
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vajanju finančne podpore za ohranjanje in
razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06),
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja
javni razpis
za razpisno področje B: finančna
podpora Slovencem po svetu
v letu 2009
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljevanju: Urad): Urad
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
2) Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti, ki med slovenskimi rojaki, ki živijo
v tujini, omogočajo:
– utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete,
– medizseljensko povezovanje,
– ohranjanje vezi z Republiko Slovenijo,
– vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev v izseljenstvu.
3) Predmet javnega razpisa: predmet
javnega poziva so programi in projekti, ki
podpirajo cilje javnega razpisa.
4) Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične
osebe iz tujine, kakor tudi organizacije civilne družbe, ki v Republiki Sloveniji delujejo
na področju povezovanja in skrbi za Slovence po svetu.
5) Pomen izrazov
Programi so redne naloge in aktivnosti,
ki jih prosilec izvaja vsako leto in predstavlja
njegovo trajno dejavnost.
Projekt je ekonomsko neodvisen niz
medsebojnih povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri katerih
se za doseganje ciljev projekta uporabljajo
različni viri (finančni, človeški itd.). Projekt
je začasnega značaja in njegov cilj je doseganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, da ima vsak projekt omejeno
časovno dobo, trajanje je določeno z datumom začetka in konca, enkraten rezultat pa
pomeni, da ga je zaradi njegovih posebnosti
mogoče razlikovati od podobnih projektov
ter od običajnih rednih nalog oziroma aktivnosti.
Vsebine programa se ne more prijaviti
v okviru projekta.
6) Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno
dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit
pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in
krepitev njihove slovenske identitete;
– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino Republiko Slovenijo in
– da spoštuje postopke in obveznosti
v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
Programi in projekti, ki ne bodo izpolnjevali omenjenih pogojev, bodo zavrnjeni.
7) Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skupnosti,
– obseg in kakovost delovanja,
– velikost in razvejanost strukture,
– načrti delovanja,
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– dejanski stroški in potrebe,
– nujnost zadev,
– simbolna vrednost enkratnega dejanja,
trajnega delovanja ali materialnega pričevanja,
– višina finančne podpore, ki jo prosilec
prejme z drugih virov.
Komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka.
Posamezne vloge bodo pred dokončno
odločitvijo strokovne komisije po potrebi
usklajene tudi z drugimi sofinancerji, ki delujejo na državni ravni.
8) Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
programov in projektov Slovencev po svetu
v letu 2009 znaša 900.000 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.
Višina sredstev sofinanciranja ne sme
presegati višine sredstev, ki jo je zaprosil
predlagatelj vloge (razvidno iz vloge)
9) Predvidena višina dodeljenih sredstev:
višina dodeljenih sredstev se določi glede
na omejitve po posameznih kategorijah in
na podlagi meril. Merila so ovrednotena
s točkami kot izhaja iz ocenjevalnega lista,
ki je dostopen v razpisni dokumentaciji.
10) Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec
za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev ter vzorec pogodbe) je
na razpolago na spletni strani Urada Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu:
http://www.uszs.gov.si/ pod rubriko Javne
objave in na spletnem portalu http://www.
slovenci.si/.
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana,
tel. 01/430-28-10 (vsak dan med 9. in 14.
uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih
predstavništvih Republike Slovenije v času
uradnih ur.
Izjemoma bo zainteresiranim dokumentacija poslana tudi z navadno pošto ali po
elektronski pošti.
11) Način prijave
Vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podane naslednje
oznake oziroma podatki:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na
razpis – Slovenci po svetu 2009«,
– polni naslov Urada,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
12) Trajanje javnega razpisa
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge.
Za prepozno šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 19. 12. 2008.
Ker se vloga lahko odda osebno na Uradu, šteje za prepozno tudi vloga, ki do 15.
ure tega istega dne ni bila predložena v tajništvu Urada.
13) Odpiranje vlog
Posebna komisija bo najkasneje 5. 1.
2009 pričela odpirati vloge.
Odpiranje vlog ni javno.
14) Ocenjevanje vlog: strokovna komisija ocenjuje prispele vloge po vrstnem redu
prispetja, neposredno po odprtju vseh prispelih vlog.
15) Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o izidu obveščeni najkasneje v dveh mese-

cih po obravnavi vseh pravočasnih in popolnih vlog na strokovni komisiji.
16) Dodatna pojasnila: vsa dodatna
pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu, vsak dan med 9. in 14. uro, tel.
01/430-28-10, faks 01/437-55-11 ter po elek
tronski pošti: urad.slovenci@gov.si.
Urad Vlade RS za Slovence
v zamejstvu in po svetu
Št. 671/0004/2008
Ob-9187/08
Občina Žirovnica na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98
s spremembami), Pravilnika za vrednotenje
letnega programa športa v Občini Žirovnica
(UVG 8/03) in Odloka o proračunu Občine
Žirovnica za leto 2009 (Uradni list RS, št.
122/07) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2009 v Občini
Žirovnica
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov športa v Občini Žirovnica za leto
2009.
2. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma
športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne.
Vsi predlagatelji morajo izpolnjevati pogoje iz 3. člena Pravilnika za vrednotenje
letnega programa športa v občini Žirovnica
(UVG št. 8/03).
3. Za sofinanciranje programov športa se
zagotovijo proračunska sredstva v skupni
višini 83.730 EUR, od tega:
– športna vzgoja otrok in mladine 65.900
EUR,
– kakovostni šport 2.800 EUR,
– športne prireditve 4.800 EUR,
– dodatek kategoriziranim športnikom
1.370 EUR,
– razvojne in strokovne naloge v športu
4.470 EUR,
– programi športne rekreacije 4.390
EUR.
4. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom vadbe na obrazcih, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletni strani: www.zirovnica.si.
6. Rok za oddajo vlog je do 24. 11.
2008.
7. V roku prispele prijave bodo vrednotene v skladu z merili za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žirovnica.
8. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju, proračunska
sredstva po tem razpisu morajo biti porabljena do konca leta 2009.
9. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, s pripisom »Javni razpis – šport 2009«.
Občina Žirovnica
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Ob-9190/08
Občina Črna na Koroškem, Center 101,
kot prodajalec, na podlagi 45. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter po
sklepu občinskega sveta in Programa prodaje občinskega in finančnega premoženja
z dne 24. 4. 2008 objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
nepremičnine
1. Predmet zbiranja ponudb za prodajo
so naslednje nepremičnine:
a) Stanovanje na naslovu Rudarjevo 30,
parc. št. 68/2 k.o. Črna, 59,91 m2.
Izhodiščna cena je 32.172,61 EUR.
Stanovanje je zasedeno, zemljiško knjižno stanje ni urejeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnine plača prodajalec. Stroške overitve in stroške vpisa
v zemljiško knjigo plača kupec. Nepremičnina se proda po sistemu videno kupljeno.
2. Pogoji in pravila javnega razpisa: na
razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične
osebe.
3. Oblike in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo za:
a) Stanovanje na naslovu Rudarjevo 30,
parc. št. 68/2 k.o. Črna, 59,91 m2:
– naziv kupca in njegov naslov;
– ponujeno ceno;
– program dejavnosti, katere so predvidne na nepremičnini;
– način in rok plačila kupnine;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejše kot 6 mesecev.
V primeru, da je kupec katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno
prevedeno potrdilo o državljanstvu.
Za sodelovanje na razpisu je potrebno
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
najnižje ponudbene vrednosti na transakcijski račun št. 01216-0100010176.
Kupec je dolžan pogodbo podpisati najpozneje v roku 15 dni po izbiri ponudnika ter
plačati preostanek kupnine v roku 15 dni po
izbiri ponudnika.
4. Rok za oddajo ponudbe
Rok za predložitev ponudbe pod točko
je 28. november 2008, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ponudba za stanovanje«.
Ponudba se odda na sedež Občine Črna
na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na
Koroškem.
Pisne ponudbe bo pregledala komisija
za izbor in ponudnika pisno obvestila v roku
15 dni od zaključka dneva za predložitev
ponudb.
Komisija lahko kadarkoli pozove vse ponudnike ali samo tiste, da v posameznih elementih ponudbo dopolnijo, prav tako lahko
v katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi
ponudniki opravi pogajanja z namenom čim
boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje.
Prav tako lahko komisija brez kakršne
koli odškodninske odgovornosti kadarkoli
v okviru razpisnega roka prekine postopek
prodaje ali pogajanja, ne da bi zato navedla
razloge.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje ali kateremu koli ponudniku je izključena.

Št.

Kontaktna oseba za dodatne informacije
je Dragica Mazej, tel. 02/870-48-12.
Občina Črna na Koroškem
Št. 291
Ob-9223/08
Občina Rače – Fram, Grajski trg 14,
2327 Rače, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), na podlagi 30. člena Statuta občine Rače – Fram
16/07), Odloka o letnem načrtu razpolaganja
z nepremičnim premoženjem občine Rače
– Fram (MUV, št. 36/07), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje in izhodiščna cena
nepremičnine:
a) stavbno zemljišče za stanovanjsko-poslovno gradnjo, ki se nahaja na območju, kjer je predvidena izdelava podrobnega prostorskega načrta v naselju Rače
z naslednjimi katastrskimi podatki: parc. št.
2520/8 – njiva v izmeri 8.500 m2, vpisana
k vl. št. 1953 k.o. Rače.
Izhodiščna cena za nepremičnino znaša
425.000,00 EUR (50 EUR/m2 zemljišča).
Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča, ki ne vključuje 20% DDV,
priključitve na vodovodno in kanalizacijsko
omrežje, električno in telefonsko omrežje ter
izdelave Podrobnega prostorskega načrta.
Stavbno zemljišče je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
II. Pogoji razpisa:
1) Na javnem razpisu lahko sodelujejo
pravne in fizične osebe. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo priložiti izpisek iz
sodnega registra, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
pa potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti sledeče podatke:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv, sedež in
zakonitega zastopnika, davčno številko ter
številko transakcijskega računa,
– potrdilo o vplačilu varščine. Ponudniki
vplačajo varščino v višini 10% od izhodiščne
cene na transakcijski račun Občine Rače
– Fram: 01298-0100008874.
2) Kot pogoj za prodajo je gradnja, skladna z načrtovanim podrobnim prostorskim
načrtom (Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del naselja Rače – poslovno stanovanjsko naselje
»Žabnik«, MUV, št. 24/07), kar predstavlja
gradnjo trgovskega objekta na tem zemljišču.
3) Ponudniki morajo v ponudbi navesti:
– ponujeno ceno za zemljišče – pri tem
lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene določene s cenitvijo.
Priloži se overjena izjava, da bo ponudnik
nadaljeval s postopkom izdelave Podrobnega prostorskega načrta, skladno z izdanim
Sklepom o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del naselja Rače
– poslovno stanovanjsko naselje »Žabnik«
(MUV, št. 24/07), in sicer v delu, ki se nanaša na gradnjo na zemljišču parc. št. 2520/8
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k.o. Rače. Hkrati se ponudnik s podpisano
izjavo zaveže, da bo pričel s pridobivanjem
gradbenega dovoljenja takoj po zaključku
postopka sprejema podrobnega prostorskega načrta ter gradnjo najkasneje do decembra 2009. Izjava mora vsebovati tudi obvezo ponudnika, da bo izpolnil vse navedene
pogoje ter da je seznanjen z dejstvom, da
se bo v nasprotnem primeru sklenjena kupoprodajna pogodba štela kot nična. V tem
primeru se kupcu vrne plačana kupnina brez
obresti z odšteto 10% varščino.
3) Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do petka,
28. 11. 2008, do 13. ure, in sicer na naslov:
Občina Rače – Fram, Grajski trg 14, 2327
Rače, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb –
ponudba za odkup zemljišča – Ne odpiraj«.
4) Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je (ob upoštevanju pogoja, da bo
gradnja na tem območju skladna z izdanim
Sklepom o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del naselja Rače
– poslovno stanovanjsko naselje »Žabnik«)
najvišja ponujena cena. V primeru enakih
ponudb bo kriterij za izbiro čas vložitve posamezne ponudbe, prednost ima prvo prispela ponudba.
O najugodnejšem ponudniku bo na podlagi predloga komisije odločal župan. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija
za vodenje in nadzor postopka. Odpiranje
ponudb ni javno.
V primeru, da komisija oceni, da zgolj na
osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove
vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo
v posameznih elementih ali z njimi opravi
pogajanja.
5) Odpiranje ponudb bo vodila posebna
komisija in ni javno. Najugodnejši ponudnik
bo izbran s sklepom v roku 10 dni po poteku
roka za oddajo ponudb.
6) Izbrani ponudnik mora v 15 dneh
po pravnomočnosti sklepa o izbiri skleniti
z lastnikom kupoprodajno pogodbo in plačati
preostali del kupnine v 8 dneh po podpisu
pogodbe. Poleg tega bo kupec dolžan plačati
stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi.
Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine v določenem roku, se domneva, da je
odstopil od ponudbe, plačana varščina pa
se mu ne vrne in zapade v korist Občine
Rače – Fram.
Če bi se zgodil primer iz prejšnjega odstavka, lahko prodajalec sklene kupoprodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom brez javnega razpisa.
7) Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom
pa bo v 8 dneh po pravnomočnosti sklepa
o izbiri ponudnika, brez obresti vrnjena.
8) Občina Rače – Fram si pridružuje pravico ustaviti začeti postopek prodaje stavbnega zemljišča do sklenitve pravnega posla,
pri čemer ponudnikom povrne plačano varščino brez obresti. Prodajalec tudi izključuje
svojo obveznost skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje.
9) Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani ponudniki dobijo
pri kontaktni osebi Suzani Pungartnik (tel.
02/609-60-16). Zemljišče si je mogoče po
predhodnem dogovoru tudi ogledati.
Občina Rače – Fram
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Št. 330-22/2008
Ob-9257/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva
in podeželja v Občini Črnomelj za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št.
101/07) (v nadaljevanju: pravilnik) in Odlokom o rebalansu proračunu Občine Črnomelj za leto 2008 sprejetim na 14. redni seji
Občinskega sveta Občine Črnomelj z dne
6. 11. 2008, Občina Črnomelj objavlja
drugi javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v Občini
Črnomelj v letu 2008
I. Naročnik: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
II. Predmet javnega razpisa: Občina Črnomelj (v nadaljevanju: občina) razpisuje
nepovratna finančna sredstva za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto
2008 v Občini Črnomelj, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči
v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in št. 1998/2006.
III. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v rebalansu
proračunu Občine Črnomelj za leto 2008
v skupni višini 34.652,00 EUR in se dodelijo
za naslednje ukrepe:
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku – uvrstitev pomoči)
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(ukrep 1 – »skupinske izjeme«), od tega za urejanje kmetijskih
zemljišč 8.800 EUR
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva za posamezni ukrep in na
posamezni proračunski postavki ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na drugi
ukrep oziroma proračunsko postavko v skladu s pravilnikom, in veljavnim Odlokom o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto
2008 ter v skladu s Pravilnikom o postopkih
izvrševanja proračuna RS.
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence:
(1) Državne pomoči po tem razpisu se
lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec
poda pisno izjavo, da za iste upravičene
stroške in za isti namen ni prejel sredstev
oziroma da ni v postopku pridobivanja sredstev iz katerega koli drugega javnega vira
oziroma pisno izjavi, koliko sredstev je za
isti namen iz teh virov že pridobil.
(2) Pomoči se ne odobri za nazaj za dejavnosti, ki jih je upravičenec že izvedel. Ta
določba velja za vse ukrepe, ki predstavljajo
»skupinske izjeme« v kmetijstvu razen za
ukrep pomoči za plačilo zavarovalnih premij.
(3) Odobrene naložbe oziroma dela ali
storitve, ki so odobrene po javnem razpisu,
morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom sredstev po zahtevku.
(4) Pomoč se dodeli le kmetijskemu gospodarstvu, ki ni podjetje v težavah.
(5) Prednost pri dodelitvi sredstev imajo
prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz
kmetijske dejavnosti.
(6) Pomoč se določi na osnovi k vlogi
priloženega izdelanega načrta izvedbe pro-

Višina sredstev

34.652 EUR

jekta s popisom del, opreme in tehnologije,
ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija ali na osnovi ponudbe oziroma predračuna za nameravano investicijo ali storitev.
(7) Upravičenost ali ekonomičnost investicije se dokazuje z mnenjem pristojne
strokovne službe.
(8) Kot zaključek naložbe se šteje (odvisno od namena naložbe):
– uporabno dovoljenje oziroma uporabnemu dovoljenju enakovreden dokument,
kolikor je le-to potrebno;
– vključitev kmetijske mehanizacije ali
strojne ter transportne opreme v proizvodni
proces;
– vpis trajnih nasadov v ustrezen register;
– vpis oziroma predlog za vpis v zemljiško knjigo.
(9) Upravičeni prejemnik sredstev ne
sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(10) Najvišji znesek dodeljene pomoči
posameznemu kmetijskemu gospodarstvu
za naložbe v okviru državne pomoči, dodeljene po uredbi za »skupinske izjeme« ne
sme preseči 400.000 EUR v katerem koli
obdobju treh proračunskih let ali 500.000
EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne
glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
(11) Skupna pomoč, dodeljena kateremu
koli podjetju po načelu »de minimis«, ne
sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let, in
sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov
so sredstva dodeljena. Izjema velja za podjetja, ki delujejo na področju transporta, kjer
skupna pomoč de minimis ne sme presegati
100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh
proračunskih let.
(12) Po zaključku investicije mora biti investicija v uporabi za namen, za katerega je
upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let
po izplačilu sredstev.
(13) Upravičenci morajo izpolnjevati vse
pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, kolikor kandidirajo za
ukrep »Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah«.
(14) Pomoč po načelu »de minimis« se
dodeli samo za tiste namene po tem pravilniku, pri kateri je mogoče vnaprej brez
ocene tveganja natančno izračunati bruto
ekvivalent dotacije (pregledna pomoč).
(15) Upravičenec po tem razpisu ne
more kandidirati za več oblik podpor za isto
investicijo oziroma isti namen.
V. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci,
upravičeni stroški in višina in znesek pomoči:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo: okvirna višina razpisanih sredstev je 34.652 EUR, od tega za
urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije) 8.800 EUR.
Namen ukrepov:
Z ukrepi se bo dvignila konkurenčnost
primarnega sektorja, saj sta na majhnih kmetijah naše občine dvig produktivnosti z novimi
tehnologijami ključnega pomena za ohranitev
in razvoj primarne dejavnosti na kmetijah ter
predpogoj za izboljšanje okolja, varnosti, higiene in dobrobiti živali. Ukrep bo prispeval
k zmanjšanju proizvodnih stroškov, izboljša-
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nju in preusmeritvi proizvodnje, izboljšanju
kakovosti, ohranjanju in izboljšanju naravnega okolja ali izboljšanju higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
Predmet pomoči:
A) Naložbe v posodabljanje kmetijskih
gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev nepremičnin –
hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo
mleka in mesa;
– naložbe v posodobitev skladišč za
krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije, računalniške programske opreme, strojne in
transportne opreme namenjene za lastno
primarno pridelavo na kmetijskem gospodarstvu oziroma storitvam s kmetijsko mehanizacijo, skladiščenju in trženju primarnih
kmetijskih proizvodov;
– naložbe v posodobitev objektov s pripadajočo opremo za shranjevanje kmetijske
mehanizacije, namenjene za lastno primarno pridelavo na kmetijskem gospodarstvu
oziroma izvajanju storitev s kmetijsko mehanizacijo;
– naložbe v prvo postavitev oziroma
prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih
nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
– postavitev pašnikov za nadzorovano
pašo domačih živali in obor za rejo gojene
divjadi;
– izvedba agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti
v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih
gospodarstvih.
B) Naložbe v prilagajanje novo uvedenim
standardom v živinorejski proizvodnji skladno s predpisi EU:
– naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in
boksov s pripadajočo opremo;
– naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred neugodnimi
vremenskimi pogoji;
– naložbe v električno infrastrukturo;
– naložbe v prezračevalni sistem;
– naložbe v napajališča za živino.
Upravičenci za A in B: kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe (SME
podjetja), opredeljena v Prilogi 1 Uredbe
(ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo stalno bivališče ali sedež na območju Občine
Črnomelj in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev (v nadaljevanju nosilci kmetijskih gospodarstev)
Dodaten pogoj upravičenosti:
Kmetijsko gospodarstvo mora imeti
v času vložitve vloge v obdelavi minimalno
1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Splošni pogoji upravičenosti za A, B:
– naložba mora ustrezati veterinarsko
sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca o ustreznosti naložbe);
– za naložbo morajo upravičenci predložiti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje) – kjer je to potrebno;
– investicija mora biti finančno upravičena;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;

Št.

– kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme
v objektih v proizvodni proces ali vpis intenzivnih sadovnjakov ali nasadov v register, ki
ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Opomba: Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo
na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo
toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Investicija se mora izvajati na območju
Občine Črnomelj.
Specifični pogoji upravičenosti za A:
Upravičenec lahko kandidira za pomoč,
če gre za investicije v:
– lastno primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, med, poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena
in ostali semenski material;
– rejo govedi;
– rejo drobnice na območjih z omejenimi dejavniki in je le-ta na paši vsaj 5 mesecev/leto, ne glede na sedež kmetijskega
gospodarstva;
– rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem
konj.
Opomba: Pomoč za adaptacijo in rekonstrukcijo gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratna direktiva ni
mogoča.
Specifični pogoji upravičenosti za B:
– podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov. Po naložbi morajo
biti standardi doseženi;
– po zaključku naložbe v prilagajanje
standardom dobrega počutja živali upravičenec predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami
standardov (napisana in podpisana izjava
s strani upravičenca o ustreznosti);
– podpore za naložbe v prilagajanje novo
uvedenega standarda dobrega počutja živali
v živinorejski proizvodnji se izvaja do konca
prehodnega obdobja. Obdobje dodeljevanja
pomoči bo opredeljeno v javnem razpisu.
Upravičeni stroški:
Splošni za A, B:
– gradbena in obrtniška dela: gradbena in obrtniška dela (rušitvena, zemeljska
dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska,
pleskarska, ključavničarska, kamnoseška,
elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela);
– pri posameznih gradbenih in obrtniških
delih se upoštevajo stroški dobave gotovih
elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta
(stroški materiala, prevoza in opravljenih
del);
– splošni upravičeni stroški, ki so neposredno povezani z investicijo, ki je predmet
podpore kot so: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup
patentov in licenc;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije, ki je predmet podpore po tem
pravilniku;
– stroški plačila obrestne mere za posojila najeta za navedene namene pod A in B.
Specifični stroški za A:
– nakup in montaža nove tehnološke
opreme (za krmljenje, molžo, izločke …);
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– informacijska oprema, vključno z računalniškimi programi;
– nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov;
– nakup kmetijske mehanizacije;
– zemeljska in betonska dela, priprava
poti, nakup in postavitev mrež in opore za
napravo trajnih nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjaka in plastenjaka s pripadajočo opremo (oprema za
osvetljevanje in senčenje, oprema za zračenje oziroma ogrevanje, oprema za pripravo tal in substratov, oprema za setev in
sajenje);
– pri urejanju in postavitvi pašnikov: stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov
z električno ograjo in pregraditev pašnika na
pašne čredinke, stroški nakupa opreme za
ureditev napajališč za živino;
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
(stroški strojnih storitev za odstranjevanja
skalnih samic, zarasti, ravnanje zemljišča,
nasipanja), razen drenažna dela in material
za drenažo;
– stroški urejanja, obnove in izgradnje
dovoznih poti, ki niso javne poti (stroški
strojnih storitev in nabave gramoza).
Specifični stroški za B:
– oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov;
– električna oprema (svetila, električna
instalacija ...);
– prezračevalni sistemi (ventilatorji, prezračevalni kanali, avtomatika za prezračevalne sisteme ...);
– dostopi do napajališč (napajalni sistemi ...).
Višina pomoči za A in B:
– za območja z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost: do 50% upravičenih
stroškov naložbe;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za
10% (te naložbe morajo biti opredeljene
v poslovnem načrtu kot je določeno v členu
22 Uredbe in izpolnjeni morajo biti pogoji iz
člena 22 Uredbe 1698/2005),
– do 5% pogodbene obrestne mere (v
primeru kritja obresne mere), pri katerem
bruto intenzivnost pomoči ne bo presegla
50% celotne vrednosti naložbe na območjih
z omejenimi možnostmi.
Znesek pomoči za A in B: najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po tem razpisu upravičencu za
posamezni ukrep, je 100 EUR. Kolikor bi
bila upravičena pomoč za upravičenca za
posamezni ukrep nižja od tega zneska, se
le-ta ne odobri.
Najvišji znesek pomoči ne glede na izračunan znesek upravičene pomoči na upravičenca za posamezni ukrep je 2.000 EUR.
VI. Rok, način in mesto za oddaje vlog
za prijavo na javni razpis
Vloge, ki jih prosilci oddajo na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije skupaj z vsemi zahtevanimi
prilogami po tem razpisu in razpisni dokumentaciji morajo prispeti na naslovu Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj,
najpozneje do torka, 25. novembra 2008
(velja poštni žig).
Pisne vloge morajo biti poslane oziroma oddane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označena z eno
od naslednjih oznak glede na vsebino oziroma namena vloge:
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– Ne odpiraj »JR – naložbe v primarno
proizvodnjo«,
– Ne odpiraj »JR – naložbe v primarno
proizvodnjo – agromelioracije«.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge prispele na javni razpis pregleda in
oceni s strani župana imenovana komisija (v
nadaljevanju komisija) za pregled in oceno
vlog najpozneje v roku 10 dni od zaključka
razpisa. Odpiranje vlog ni javno.
Prednostno bodo obravnavane vloge, ki
so bile oddane na prvi javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v Občini Črnomelj v letu 2008 in so bile
neugodno rešene s sklepom župana, da se
vlagatelju, kljub popolnosti vloge, sredstva
ne odobri zaradi omejene višine sredstev
po javnem razpisu.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pisno
pozove, da vloge dopolnijo v roku 5 dni od
prejema pisnega poziva k dopolnitvi vloge.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi
pomanjkljivosti, se zavržejo. Vloge, ki ne
izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele
po zaprtju javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Občinska uprava bo ob odpiranju vlog
vzorčno preverila resničnost podatkov na
terenu. V primeru neresničnih podatkov,
upravičencu za določen namen ne bodo
odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev naslednjih
pet let.
Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi pogojev navedenih v razpisu in razpisni
dokumentaciji.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča na podlagi predloga komisije župan
s sklepom, s katerim se določi višina odobrenih sredstev, namen in upravičene stroške. Predlagan delež sofinanciranja je lah-
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ko zmanjšan od predvidenega možnega
odobrenega zneska po tem razpisu zaradi
večjega obsega zahtevkov glede na zagotovljena sredstva v proračunu.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 10 dni od odpiranja vlog.
Zoper odločitev župana lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 15 dni po prejemu sklepa, kar ne zadrži izplačilo sredstev
ostalim upravičencem.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo,
ki jo upravičenec prejme v podpis skupaj
s sklepom in jo mora v skladu z določili
sklepa podpisano vrniti nazaj na naslov občine. Kolikor je ne vrne v predpisanem roku
se smatra, da se upravičenec odpoveduje
odobrenim sredstvom.
Upravičenci uveljavljajo izplačilo dodeljene pomoči na v razpisni dokumentaciji
predpisanem zahtevku s priloženimi dokazili
o izvedeni naložbi oziroma aktivnosti (dokazila o plačilu in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep). Zahtevek
mora biti dostavljen na sedež občine najpozneje do 24. 12. 2008. Zahtevki prejeti po
tem roku se zavrnejo in odobrena sredstva
se ne izplačajo.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2008 v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Črnomelj www.
crnomelj.si ali na Oddelku za gospodarske
dejavnosti in razvoj podeželja Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Dodatne informacije posreduje Greta
Auguštin, tel. 07/306-11-06, e-pošta: greta.augustin@crnomelj.si, v času uradnih ur.
Občina Črnomelj
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Javne dražbe
Ob-9304/08
Popravek
V javni dražbi Občine Rogatec, št.
4780-0004/2008, objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 103 z dne 30. 10. 2008, str. 3614, se
v 8. točki datum 18. 11. 2008 pravilno glasi:
17. 11. 2008.
Občina Rogatec
Ob-9216/08
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, Šmarje pri Jelšah, objavlja na podlagi
40. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07), v povezavi z 20. členom Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), Odloka
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 12/08) in načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Šmarje pri Jelšah
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012,
ID številka za DDV: SI 31214908.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet prodaje je: nepremičnine – enosobno stanovanje št. 11, v IV. etaži, v skupni izmeri 40,40 m2 (z balkonom in kletjo).
Stanovanje se nahaja v večstanovanjskem
objektu vpisanem v kataster stavb pod ID
št. 337, na naslovu Cankarjeva ul. 5, 3240
Šmarje pri Jelšah, ki stoji na parc. št. 310.S
in 177/10 k.o. Šmarje pri Jelšah, Etažna lastnina ni vzpostavljena, vpis je v postopku.
Stanovanje je zasedeno – oddano v najem
za nedoločen čas z neprofitno najemnino.
Izklicna cena:
– za enosobno stanovanje št. 11 na naslovu Cankarjeva ul. 5, 3240 Šmarje pri Jel
šah, je 32.500,00 €.
3. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za vse nepremičnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo
kavcijo.
– Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
– Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva podpisa
prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na
podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št.
01324-0100003720, odprt pri Upravi za
javna plačila RS. Plačilo celotne kupnine
v prej postavljenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine
na določen način in v določenem roku po
sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Položena kavcija se všteje
v kupnino.
– Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremič-

nin, notarsko overitev in strošek vknjižbe
lastninske pravice na svoje ime.
– Kupec se zavezuje, da ne bo odtujil kupljene nepremičnine za obdobje najmanj pet
let od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Prodajalec si v nasprotnem primeru pridržuje predkupno pravico nakupa stanovanja v višini prodajne vrednosti po tej dražbi,
brez valorizacije in brez obresti. Predkupna
pravica se vpiše v zemljiško knjigo.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 2. 12. 2008 v sejni sobi Občine
Šmarje pri Jelšah (drugo nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, z začetkom ob 11. uri. Kandidati se bodo morali eno
uro pred začetkom javne dražbe izkazati
z dokazili iz 6. točke te objave.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu,
– predloži pooblastilo v izvirniku, ki se
mora nanašati na predmet javne dražbe, pri
čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predloži izpisek iz sodnega registra
v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev, v primeru, da se prijavi pravna
oseba,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
Organizator pred začetkom dražbe preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne
prijave.
7. Kavcija
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna plačila RS, z navedbo »plačilo
kavcije – javna dražba, s pripisom predmeta
dražbe«.
Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki
niso uspeli na javni dražbi pa se kavcija
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec obdrži kavcijo. Kavcijo
prodajalec zadrži tudi v primeru, če ponudnik odstopi od javne dražbe ali ne sprejme
niti izklicne cene.
8. Dodatne informacije
Na objektu, kjer se stanovanje nahaja, so v izvajanju investicijska vzdrževalna dela, ki bodo predvidoma končana do
konca leta 2008. Sorazmerni ocenjeni del
investicije je 1.150,00 € (menjava kritine,
izolacija vetrolova, montaža vodomerov,
bazne enote na stopnišču, vodomerni števec za daljinsko odčitavanje). Strošek bremeni kupca.
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije

za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na
Občini Šmarje pri Jelšah, tel. 03/81-71-622,
kontaktna oseba mag. Zinka Berk.
9. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru je prodajalka
dolžna vrniti kavcijo brez obresti.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 84/07). Javna dražba in dražbena pravila
so objavljena na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah www.smarje.si.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-9219/08
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4,
2277 Središče ob Dravi, objavlja na podlagi
40. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07), v povezavi z 20. členom Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), Odloka
o proračunu Občine Središče ob Dravi za
leto 2008 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 2/2008) in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Središče ob
Dravi za leto 2008
javno dražbo
za prodajo zemljišč
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi.
II. Predmet prodaje:
a) Nepozidani gradbeni zemljišči v Obrežu
parc. št. 147/6, ekstenzivni sadovnjak
v izmeri 855 m2 in
parc. št. 147/5, ekstenzivni sadovnjak
v izmeri 261 m2, vpisani pri vložni št. 746,
k.o. Obrež.
Zemljišči se prodajata kot celota, lahko
pa tudi posamezno.
Zemljišči s parc. št. 147/6 in 147/5 k.o.
Obrež nista komunalno opremljeni, vendar
v neposredni bližini potekajo lokalni javni
komunalni vodi (vodovod, elektrika in telefon). Predmetni zemljišči imata zagotovljen
neposredni dostop do javne ceste.
Za komunalno opremljenost predmetnih
zemljišč bo kupec poskrbel sam – na lastne
stroške.
V skladu s prostorskimi akti Občine Središče ob Dravi ležita zemljišči s parc. št.
147/6 in 147/5 k.o. Obrež na območju pozidave.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja (zemljišča):
– prodajna pogodba v obliki notarskega
zapisa.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
a) Izklicna cena za zemljišče:
– s parc. št. 147/6, k.o Obrež znaša
5.985,00 EUR (brez DDV),
– s parc. št. 147/5, k.o. Obrež znaša
1.696,50 EUR (brez DDV), skupaj znaša
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7.981,50 EUR (brez DDV). Najnižji znesek
višanja na dražbi je 100 €.
V. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8
dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Središče ob Dravi, katerega
bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne
pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Položena varščina se všteje v kupnino.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe:
javna dražba bo potekala dne 4. 12. 2008
ob 12. uri, v sejni sobi, Občine Središče
ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob
Dravi.
VII. Višina varščine
Najkasneje en dan pred javno dražbo
morajo dražitelji položiti varščino za zemljišče, ki ga bodo dražili, in sicer:
– za zemljišče s parc. št. 147/6, k.o.
Obrež v višini 598,00 EUR (10% izklicne
cene),
– za zemljišče s parc. št. 147/5, k.o.
Obrež 170,00 EUR (10% izklicne cene),
na podračun EZR Občine Središče
ob Dravi, odprt pri Banki Slovenije, št.:
01402-0100020268, s pripisom »varščina«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku
15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov
transakcijski račun.
VIII. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Zemljišči s parc. št. 147/6 in 147/5 k.o.
Obrež se prodajata skupaj ali pa posamezno. Prodajata se po načelu videno-kupljeno. Davek na dodano vrednost in stroške
sklenitve pravnega posla v obliki notarskega
zapisa plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje pol ure
pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, navesti za katero
zemljišče bodo dražili ter predložiti kopije
naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
– potrdilo pristojnega organa (DURS)
o plačanih davkih in prispevkih, določenih
z zakonom, staro največ 30 dni (tuj državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji,
od katere 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),
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– dokazilo, da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše od 30
dni (samo za pravne osebe in s.p.),
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih
šestih mesecih pred javno dražbo ni imel
blokiranega transakcijskega računa (samo
za pravne osebe in s.p.),
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, star največ 30 dni; odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma
izpis iz poslovnega registra za s.p., staro
največ 30 dni; potrdilo o državljanstvu, če
gre za fizične osebe,
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša
s pogoji javne dražbe (glej točko IX.),
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico (fizične osebe, s.p ter
zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep
se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne
dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do
zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija,
ki vodi postopek, odloči takoj.
5. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno. Če je dražitelj samo
eden, se javna dražba kljub temu opravi, če
sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne
zviša cene.
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja
cena se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni
dosežena, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno
zemljišče. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti
od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
6. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana Občine Središče
ob Dravi, postopek prodaje ustavi vse do
sklenitve prodajne pogodbe.
7. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja 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 spremembe).
IX. Dodatne informacije o zemljiščih
Za vse dodatne informacije v zvezi
s prodajo zemljišč lahko pokličete na tel.
02/741-66-12, in sicer v času uradnih ur,
od dneva objave javne dražbe do 1. 12.
2008.
Fotografije zemljišča so dražiteljem na
voljo na spletni strani Občine Središče ob
Dravi (www.sredisce-ob-dravi.si). Cenilno
poročilo si lahko zainteresirani ogledajo na
sedežu Občine Središče ob Dravi.
Občina Središče ob Dravi
Št. 478-0001/2008-1
Ob-9256/08
Občina Rečica ob Savinji, 3332 Rečica
ob Savinji 55, na podlagi Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02, 110/02) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),

Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list
RS, št. 11/07) ter sklepov Občinskega sveta
Občine Rečica ob Savinji št. 4.1 z dne 12. 2.
2008, št. 7.3 z dne 27. 9. 2007, št. 10.1
z dne 23. 9. 2008 in št. 17.1 z dne 15. 4.
2008, objavlja
javno dražbo
za prodajo občinskega premoženja
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Rečica ob Savinji, Rečica
ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji (v
nadaljevanju prodajalka).
2. Predmet prodaje so nepremičnine:
a) parc. št. 585/175 in parc. št. 590/1,
obe k.o. Spodnja Rečica, za izklicno ceno
16.668,00 €,
b) parc. št. 33/3 k.o. Rečica ob Savinji,
za izklicno ceno 1.842,00 €,
c) stanovanje pod ident. št. 13.E, vpisano v vl. št. 470/13 k.o. Rečica ob Savinji, na
naslovu Rečica ob Savinji 107a, za izklicno
ceno 30.600,00 €,
d) stanovanje pod ident. št. 2.E, vpisano
v vl. št. 394/2 k.o. Rečica ob Savinji, na naslovu Rečica ob Savinji 13, za izklicno ceno
6.800,00 €.
Zgoraj navedene nepremičnine se prodajajo po sistemu videno–kupljeno. Ogled
nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru po tel. 03/839-18-30, v obdobju sedmih dni pred javno dražbo.
3. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo najkasneje 15 minut
pred pričetkom javne dražbe prijaviti svojo
udeležbo ter priložiti:
– potrdilo o vplačani kavciji (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa za primer vračila kavcije),
– izpisek iz registra pravnih oseb (za
pravne osebe),
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik,
– osebno izkaznico, davčno in telefonsko
številko (za fizične osebe).
Javna dražba bo ustna v slovenskem
jeziku.
4. Višina kavcije: dražitelji se morajo
pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani kavciji, v višini 10% izklicne
cene, ki jo nakažejo na transakcijski račun
št. 01409-0100020992, pri UJP Žalec, z navedbo »plačilo kavcije«.
5. Vplačana kavcija: vplačana kavcija se
všteje dražitelju, ki je uspel na javni dražbi
v kupnino. Neuspelim dražiteljem se kavcija
vrne v roku 8 dni po opravljeni dražbi, in sicer v vplačanem znesku.
Kavcija mora biti vplačana najkasneje na
dan dražbe do 10. ure.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v četrtek, 4. 12. 2008, ob 12. uri, v prostorih Občine Rečica ob Savinji.
7. Najnižji znesek višanja: izklicna cena
na javni dražbi se povečuje za 200 €. Dražitelj, ki pred pričetkom javne dražbe prijavi svojo udeležbo ter priloži vsa zahtevana
potrdila, pa ne pristopi k licitaciji predmeta
javne dražbe se šteje, da je od licitacije odstopil in se mu kavcija ne vrne.
8. Na javni dražbi uspe dražitelj: na
dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore
proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku
dražbe.
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9. Način in rok plačila kupnine: kupci so
dolžni kupnino poravnati v 30 dneh po podpisu pogodbe.
10. Plačilo celotne kupnine
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku
javne dražbe. Če izbrani kupec ne sklene
prodajne pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je od nakupa odstopil, vplačana
kavcija pa mu zapade kot skesnina. Tudi
v primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
kavcija zadrži, pogodba pa razdre.
Kupec je dolžan poravnati davek na nepremičnine, stroške sestave in overitve pogodbe ter prepisa v zemljiško knjigo.
Primopredaja nepremičnin se opravi po
overitvi pogodbe in plačilu celotne kupnine.
Občina Rečica ob Savinji
Št. 478-95/2008-1508
Ob-9258/08
Občina Kočevje v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) ter
občinskega Programa prodaje občinskega
stvarnega premoženja za leto 2008, razpisuje
javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin
v njeni lasti
1 – Predmet prodaje:
A – Stanovanja
Predmet prodaje so naslednja stanovanja v stanovanjsko – poslovnem objektu na
Ljubljanski c. 5a v Kočevju s pripadajočimi
shrambami v pritličju kot posameznimi deli
etažne lastnine:
Številka stanovanja/
Vrsta stanovanja
nadstropje		

Površina
stanovanja v m2

Površina
shrambe v m2

5/M

dvosobno

57,48

4,06

6/M

trisobno

71,00

5,08

Skupaj s posameznim stanovanjem na
parceli št. 1152/2 je predmet prodaje tudi
idealni solastniški delež na sosednji parceli
št. 1152/1 – dvorišče, v višini, ki je sorazmerna uporabni vrednosti posameznega
dela v etažni lastnini v razmerju do skupne
uporabne vrednosti nepremičnin (poslovno
– stanovanjskih kompleksov) na Ljubljanski
c. 5 in Ljubljanski c. 3.
Vsak kupec posameznega dela bo pridobil tudi solastninsko pravico na skupnih in
posebnih skupnih delih stavbe na Ljubljanski
c. 5 v skladu z določbami Stvarnopravnega
zakonika in Stanovanjskega zakona, in sicer
v sorazmerju z velikostjo svojega posameznega dela.
Splošni pogoji prodaje posameznih delov
stavbe, sprejeti v obliki notarskega razpisa,
sestavljajo nedeljivo pravno celoto s tem
javnim razpisom.
Splošni pogoji prodaje posameznih delov
stavbe, sprejeti v obliki notarskega razpisa,
so tudi sestavni del prodajnih pogodb, ki
bodo sklenjene z izbranimi kupci.
Notar, ki je sestavil notarski zapis splošnih pogojev prodaje, mora kupcu na njegovo zahtevo pojasniti njihovo vsebino.
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Izhodiščna cena stanovanj znaša:

Stanovanje/
nadstropje

Vrsta stanovanja

Cena v EUR (z vračunanim DDV)

5/M

dvosobno

72.000,00

6/M

trisobno

81.000,00

B – Stavbna zemljišča
Izklicne cene brez vračunanega 20%
DDV za posamezne parcele, ki so nezazidana stavbna zemljišča znotraj območja
P7/S7, so naslednje (cena / m2 zemljišča je
10,5 EUR):
1 – parcela št. 165. S k.o. Kočevska
Reka, nezazidano stavbno zemljišče površine 60 m2, parcela št. 24/8 k.o. Kočevska
Reka, nezazidano stavbno zemljišče površine 153 m2, parcela št. 28/7 k.o. Kočevska
Reka, nezazidano stavbno zemljišče površine 24 m2, parcela št. 3275 k.o. Kočevska
Reka, nezazidano stavbno zemljišče površine 61 m2, parcela št. 3286 k.o. Kočevska
Reka, nezazidano stavbno zemljišče površine 13 m2.
Izklicna cena: 3.265,5 EUR.
2 – parcela št. 26/3 k.o. Kočevska Reka,
nezazidano stavbno zemljišče površine
702 m2.
Izklicna cena: 7.402,5 EUR.
3 – parcela št. 28/2 k.o. Kočevska Reka,
nezazidano stavbno zemljišče površine
340 m2.
Izklicna cena: 3.570,0 EUR.
4 – parcela št. 28/8 k.o. Kočevska Reka,
nezazidano stavbno zemljišče površine
432 m2.
Izklicna cena: 4.536,0 EUR.
5 – parcela št. 3228/3 k.o. Kočevska
Reka, nezazidano stavbno zemljišče površine 195 m2.
Izklicna cena: 2.047,5 EUR.
C – Ustanovitev stavbne pravice
Predmet javne dražbe je ustanovitev
stavbne pravice na spodaj navedenih parcelah, ki v naravi predstavljajo gozdarske
koče s pripadajočim dvoriščem.
Stavbna pravica obsega celotno parcelo.
Ustanovi se za dobo 20 let od sklenitve pogodbe. Po preteku tega obdobja se stavbna
pravica bodisi podaljša bodisi se pridobitelju
povrne tedanjo vrednost koče, kakor jo oceni pooblaščeni sodni cenilec.
Pridobitelj stavbne pravice je v času trajanja le-te dolžan plačevati tudi letno nadomestilo v višini 2,5% od izklicne cene
posamezne nepremičnine (gozdarske koče
s pripadajočim zemljiščem).
Ostali pogodbeni pogoji so razvidni iz
osnutka pogodbe, ki ga lahko pridobi vsaka
zainteresirana oseba.
Po sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice je pridobitelj dolžan plačati davek
na promet nepremičnin v višini 2% od pogodbene vrednosti (tj. od cene, dosežene
na javni dražbi).
a) »Osmakova koča«, parc. št. 44/2, k.o.
Rog; koča 111 m2, dvorišče 69 m2.
Izklicna cena: 10.499,00 EUR.
b) Koča »Na gredah«, parc. št. 137/2,
k.o. Koblarji; koča 60 m2, dvorišče 48 m2.
Izklicna cena: 10.143,00 EUR.
c) »Gorjupova koča«, parc. št. 120/2,
k.o. Onek; koča 41 m2, dvorišče 64 m2.
Izklicna cena: 5.577,50 EUR.
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2 – Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo odvijala dne 28. novembra 2008
ob 11. uri v sejni sobi Občine Kočevje, Ljub
ljanska c. 26 (1. nadstropje).
3 – Pogoji za sodelovanje na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe,
ki vplačajo varščino v višini 10% od izklicne
cene za posamezno nepremičnino, za nakup katere kandidirajo (v primeru, če oseba
izrazi interes za nakup več nepremičnin,
mora položiti varščino za vsako od njih).
Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne
bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe,
uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna
v kupnino.
Varščino je potrebno vplačati na podračun proračuna Občine Kočevje, št.
01248-0100005213, odprtega pri UJP Novo
mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varščine
za javno dražbo – nepremičnina (stanovanje, stavbno zemljišče, stavbna pravica)«
(vplačnik navede tisto nepremičnino, za nakup katere kandidira).
Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj
osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine
v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko
pridobivajo nepremičnine na podlagi načela
vzajemnosti).
Na javni dražbi kot dražitelji v skladu
s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ne morejo
sodelovati cenilec, člani komisije oziroma
oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga
razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno
dražbo).
Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na
javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno
pogodbo), lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži
njegovo pisno pooblastilo.
Za sodelovanje na javni dražbi morajo
torej dražitelji predložiti naslednje:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– osebne podatke oziroma za pravne
osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma
sedeža) – fizične osebe morajo predložiti
fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe
pa predložiti izpisek iz sodnega registra,
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine (parcele), ki jo
želi kupiti,
– izjavo, da je oseba državljan države
članice EU ali druge države, ki v skladu
s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo
nepremičnine na območju Republike Slovenije,
– izjavo (velja za pravne osebe), da niso
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije,
– potrdilo občinskega Oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja, da
ima oseba (fizična ali pravna) poravnane
vse obveznosti do Občine Kočevje,
– izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji
javne dražbe in osnutkom pogodbe.
Udeleženec na javnem razpisu lahko
zgornje podatke navede na pripravljenem
pomožnem obrazcu, ki se ga lahko pridobi v vložišču Občine Kočevje, ali na svoji
lastni listini.
Podatke oziroma potrdila je potrebno
predložiti najkasneje do dveh delovnih dni
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pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do
srede 26. 11. 2008 do 12. ure, osebno v vložišče ali priporočeno po pošti.
Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo
naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila
pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav
oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo
na razpisu.
4 – Znesek višanja izklicne cene na javni
dražbi
Najnižji znesek višanja izklicne cene na
javni dražbi znaša za:
– stanovanja 500,00 EUR,
– stavbna zemljišča 300,00 EUR,
– stavbno pravico 300,00 EUR.
5 – Pravila poteka javne dražbe
Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili:
– pravico do sodelovanja pri draženju za
posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki
izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa,
– izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat.
Če nobeden od udeležencev javne dražbe
navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena,
ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba
glede določenega predmeta končana. Ko je
cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno
dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je
bil predmet javne dražbe prodan,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicana
cena,
– ugovore na postopek javne dražbe, ki
jih osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je
možno podati le do sklenitve zapisnika,
– dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
6 – Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali
pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo
varščino.
Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8
dni od sklenitve pogodbe, in sicer na račun
Občine Kočevje št. 01248 – 0100005213.
Pravočasno plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem
roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje
vplačane varščine).
Po poplačilu celotne kupnine bo občina
kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki
je podlaga za vpis lastništva v zemljiško
knjigo.
7 – Drugo
Notarske stroške overitve pogodbe in
stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača
kupec.
Dodatne informacije o javni dražbi ter nepremičninah, z možnim ogledom po predhodnem dogovoru, je možno pridobiti na Občini Kočevje pri direktorju občinske uprave
Janku Kaliniču, tel. 01/89-38-208 ali GSM
041/406-183, v času uradnih ur.
Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji
nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne
izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev na
lastnih listinah) ter vzorec prodajne pogodbe
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oziroma pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice je možno pridobiti na vložišču Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26 (pritličje – levo)
vsak delovni dan od 8. do 13. ure, ob sredah
od 8. do 16.30.
Pomožni obrazec za prijavo se nahaja tudi na uradnih spletnih straneh Občine
Kočevje.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga pooblaščena oseba, lahko
s soglasjem župana ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla (pogodbe). Dražiteljem
se v takem primeru povrnejo izkazani stroški
za prevzem razpisne dokumentacije.
Občina Kočevje
Št. 711/3-14/2007
Ob-9292/08
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora, objavlja na podlagi
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu
Občine Kranjska Gora za leto 2008, Načrta razpolaganja s stvarnim nepremičnim
premoženjem občine za leto 2008 in sprejetim posamičnim programom razpolaganja
s stvarnim nepremičnim premoženjem
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Kranjska Gora,
Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora,
matična številka: 5874327, ID št. za DDV:
SI81758006.
2. Predmet prodaje: stanovanjska hiša
Belca 38 s pripadajočim zemljiščem – parc.
št. 467/2, v skupni izmeri 385 m2, pri čemer
fundus hiše ni posebej odmerjen. Nepremičnina je vpisana pri vl. št. 315 k.o. Gozd in
se prodaja v deležu 4378/10000. Iz potrdila
o namenski rabi zemljišča Oddelka za okolje
in prostor Občine Kranjska Gora izhaja, da
se parc. št. 467/2 k.o. Gozd po prostorsko
planskih aktih Občine Kranjska Gora nahaja v 2. območju kmetijskih zemljišč (DM2),
v naravi pa predstavlja zazidano stavbno
zemljišče. Nepremičnina je prosta bremen.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena za delež nepremičnine,
ki se prodaja, znaša 9.500,00 EUR, najnižji
znesek višanja pa 500,00 EUR.
5. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
– Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Kranjska Gora pravico njegovo varščino
zadržati.
– Izbrani ponudnik bo moral plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8
dni po overitvi prodajne pogodbe.
– Po plačilu celotne kupnine in poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
6. Način in rok plačila: kupec bo kupnino poravnal na transakcijski račun Občine Kranjska Gora, št. 01253-0100007684,
najkasneje v 8 dneh po podpisu prodajne
pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina pogodbe. Kupec bo

Stran

3728 /

Št.

107 / 14. 11. 2008

poleg ponujene kupnine dolžan plačati še
stroške davka na promet nepremičnin (v
višini 2% kupnine) in stroške overitve pogodbe.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 2. 12. 2008 na sedežu Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b,
Kranjska Gora (sejna soba), z začetkom ob
10. uri. Interesenti se bodo morali pol ure
pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 8. točke te objave.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
na javni dražbi lahko sodelujejo pravne ali
fizične osebe, ki izpolnjuje pogoje veljavne
zakonodaje za pridobitev lastninske pravice.
Interesenti morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev (pravne osebe) oziroma priglasitveni list, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev (samostojni podjetniki), oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe),
– pooblastilo, ki se mora nanašati na
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis pooblastitelja overjen pri notarju,
v primeru, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– potrdilo o plačilu varščine s priloženo
številko računa in banke za primer vračila.
Vse listine, razen dokazila o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, ki je notarsko overjena.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev po tej točki objave, bodo izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.
9. Varščina:
– Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki zanaša 10%
izklicne cene, na transakcijski račun Občine
Kranjska Gora, številka 01253-0100007684,
sklic 00, z navedbo »plačilo varščine za
javno dražbo«.
– Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v ponujeno kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na dražbi, pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
– Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
10. Pravila javne dražbe:
– Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«, kasnejše reklamacije
ne bodo upoštevane. Prodajalec ne daje
nikakršnih jamstev in garancij za nepremičnino.
– Na javni dražbi uspe ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno.
– Javna dražba je končana, ko voditelj
trikrat neuspešno ponudi isto najvišjo ceno.
– Ugovor proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija, imenovana v skladu z določili Uredbe o razpolaganju s stvarnim nepremičnim premoženjem
države, pokrajine in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07).
– Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
– Besedilo javne dražbe je objavljeno
tudi na spletni strani Občine Kranjska Gora
http://obcina.kranjska-gora.si/.
11. Dodatne informacije: interesenti se
lahko seznanijo z dodatnimi informacijami
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na Občini Kranjska Gora, pri kontaktni osebi Egidiji Košir Mrovlje, tel. 04/58-09-819.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na isto telefonsko številko.
Občina Kranjska Gora
Ob-9293/08
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi 19. in 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. do
42. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06
in 139/06) in sprejetega Letnega programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja
za leto 2008 ter na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), 40. člena Uredbe
o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03) in sprejeta programa
prodaje finančnega premoženja objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnega in finančnega
premoženja Občine Litija
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks
01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si.
2. Opis predmeta prodaje so:
a) Zemljiške parcele ob Savski poti v Litiji, 184/19 dvorišče v izmeri 1678 m2, 184/9
poslovna stavba v izmeri 711 m2 (prodaja
se stavbišče brez objekta) in 184/21 dvorišče v izmeri 543 m2 vpisane v z.k. vl. št. 50
k.o. Litija, prodajalec namerava na zemljiški
parc. 184/21 k.o. Litija zgraditi razbremenilnik in ostale vode za potrebe gradnje centralne čistilne naprave, zato bo istočasno
ustanovljena služnostna pravica za potrebe
gradnje omenjenih objektov v korist občine,
kakor tudi služnostna pravica za kanalizacijo, ki se že nahaja na tej nepremičnini.
b) Zidana garaža pri stanovanjskem
objektu Trg na Stavbah 8, Litija, s parc.
št. 1345/77 travnik v izmeri 15 m2, vpisana
v z.k. vl. št. 1095 k.o. Hotič.
c) Dvosobno stanovanje v Dolenjskih Toplicah, Ulica Maksa Henigmana 55, 8. E vpisano v z.k. podvl. št. 872/8, k.o. Toplice,
v izmeri 44,45 m2.
d) Zemljiška parcela ob glavni cesti G2
– 108 Litija – Zagorje (v bližini krožišča pri
Merkurju), 170/3 travnik v izmeri 298 m² vpisan v z.k. vložku št. 560, k.o. Litija.
e) Zemljiška parcela ob glavni cesti G2
– 108 Litija – Zagorje (v bližini krožišča pri
Merkurju), 171 travnik v izmeri 318 m² vpisan v z.k. vl. št. 560, k.o. Litija.
f) Zemljiške parcele ob glavni cesti G2
– 108 Litija – Zagorje (v bližini krožišča pri
Merkurju), 170/2 poslovna stavba v izmeri
9 m² in travnik v izmeri 47 m², parc. št. 987/6
pot v izmeri 29 m², 987/5 travnik v izmeri
48 m², parc. št. 169/2 travnik v izmeri 69 m²,
parc. št. 168/5 njiva v izmeri 58 m², parc. št.
987/17 pot v izmeri 27 m² in parc. št. 127/54
travnik v izmeri 292 m² vpisane v z.k. vl. št.
560, k.o. Litija.
g) Zemljiška parcela na Prečni ulici v Litiji, 1338/16 gozd v izmeri 649 m² vpisana
v z.k. vl. št. 522, k.o. Hotič. Na predmetni
parceli se nahaja cevovod javnega sistema
oskrbe z vodo ter cevovod javne kanali-

zacije, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek javnega sistema
oskrbe z vodo in javne kanalizacije v korist
občine.
h) Zemljiška parcela ob Savski poti v Litiji, 184/6 travnik v izmeri 993 m² vpisana
v z.k. vl. št. 50, k.o. Litija. Na predmetni parceli se nahaja cevovod javne kanalizacije,
zato bo istočasno ustanovljena služnostna
pravica za potek javne kanalizacije v korist
občine.
i) Dela zemljiških parcel v naselju Kresnice, 183 travnik v izmeri 2237 m² in 184/1
travnik v izmeri 1632 m² vpisni v z.k. vl. št.
419, k.o. Kresnice (brez dela parcele, kjer
poteka javna pot). Na predmetnih parcelah
se nahaja cevovod javnega sistema oskrbe
z vodo in cevovod javne kanalizacije, zato
bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek javnega sistema z vodo in javne
kanalizacije v korist občine.
j) Poslovni prostor št. 11, z id. št. 11.E
v izmeri 63,05 m² na naslovu Valvazorjev
trg 6 v Litiji, vpisan v z.k. podvložku 1761/11,
k.o. Litija.
k) Delnice družbe Cesto podjetje Ljub
ljana, družba pooblaščenka, d.d., Ljubljana,
ki zajema 37 prednostnih delnic oznake
CLPG in 7063 rednih delnic oznake CLPR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin za predmet prodaje pod točko a), b),
c), d), e), f), g), h), i), j) in prodaja finančnega
premoženja pod točko k).
4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje
pod a), je izklicna cena 295.000 EUR brez
vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnin ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod b), je izklicna cena 5.000 EUR brez
vključenega davka na promet nepremičnin,
dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik
zneska 300 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 2% davka na promet nepremičnin in
ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki so predmet prodaje
pod c), je izklicna cena 75.000 EUR brez
vključenega davka na promet nepremičnin,
dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik
zneska 1.000 EUR, kar je najnižji znesek
višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 2% davka na promet nepremičnin in ga
plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod d), je izklicna cena 25.000,00 EUR brez
vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 300 EUR, kar je
najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod e), je izklicna cena 26.000,00 EUR brez
vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 300 EUR, kar je
najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje
pod f), je izklicna cena 47.000,00 EUR brez
vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 300 EUR, kar je
najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
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Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod g), je izklicna cena 67.000,00 EUR brez
vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 300 EUR, kar je
najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod h), je izklicna cena 102.000,00 EUR
brez vključenega DDV-ja, dražitelji lahko
dvigajo ceno za večkratnik zneska 300 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnin ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnini, ki sta predmet prodaje
pod i), je izklicna cena 370.000,00 EUR brez
vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnin ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod j), je izklicna cena 70.000,00 EUR brez
vključenega davka na promet nepremičnin,
dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik
zneska 1.000 EUR, kar je najnižji znesek
višanja. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje 2% davka na promet nepremičnin in ga
plača kupec.
Za delnice, ki so predmet prodaje pod k),
je izklicna cena 327.748,00 EUR, dražitelji
lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska
10.000 EUR, kar je najnižji znesek višanja.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija št. 01260-0100002491, v osmih
dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za
razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih
s pravnim poslom.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 3. 12. 2008 v veliki sejni
sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 10.
uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti
na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija,
posredovati prijavo za udeležbo na dražbi.
Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče
Občine Litija, najkasneje do 2. 12. 2008 do
12. ure.
7. Višina varščine
Interesenti so dolžni najkasneje do
vključno 1. 12. 2008 vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun
Občine Litija, št. 01260-0100002491, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za
nepremičnine pod a) oziroma b) oziroma c)
oziroma d) oziroma e) oziroma f) oziroma g)
oziroma h) oziroma i) oziroma j) in za finančno premoženje pod k)«.
Najugodnejšemu dražitelju bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino
za vso premoženje, ki je predmet razpisa
javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži,
se varščina ne povrne.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom premoženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija na tel. 01/89-63-458 ali 01/89-63-434
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ali na e-naslovu: manja.sarbek@litija.si ali
jasna.tusar@litija.si.
9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje vse do sklenitve pravnega
posla, 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 premoženja ter se pravočasno prijavijo, tako da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni – za pravne
osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta
– za fizične osebe,
– predložijo potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih,
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja
za pravne osebe in s.p.,
– predložijo davčno številko za fizične
osebe ali identifikacijsko številko za DDV
za pravne osebe,
– predložijo overjeno pooblastilo (pri
upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na
javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
Vse listine je potrebno priložiti v izvirniku
ali pa kopijo listine overjeno pri upravni enoti
ali pri notarju. Organizator bo pravočasno
potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom
dražbe.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija, imenovana
pri županu,
– draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to
je do vključno 2. 12. 2008 do 12. ure, prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
overjeno pooblastilo s strani upravne enote
ali notarja,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je premoženje prodano za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnine niso prodane,
če eden ne zviša cene,
– če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko odstopi od dražbe, varščina
zapade v korist občine,
– dražba je končana, ko je vodja dražbe
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe (morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe),
– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
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in drugo) kakor tudi 20% DDV oziroma 2%
davek na promet nepremičnin plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
Občina Litija
Št. 35/08
Ob-9220/08
Po sklepu Okrožnega sodišča v Mariboru
z dne 28. 10. 2008, opr. št. St 1801/2008,
TDR Metalurgija d.d. – v stečaju, Tovarniška
cesta 51, Ruše, objavlja
prodajo premoženja stečajnega
dolžnika na 1. javni dražbi,
ki bo dne 21. 11. 2008, ob 11. uri, v prostorih stečajnega dolžnika, Tovarniška cesta
51, Ruše.
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Opis premoženja
Gasilska oprema (34 postavk – od tega 1
vozilo)
Diesel hid. lokomot. serije 731-197
Specialno vozilo Unimog U-1100
FeSiMg zrnati v količini 75 ton
SiCa filterni prah v količini 25 ton
Tovorno vozilo MAN RGM 18,280 4 x 2 B
Viličar Linde H 30 D
Nakladalec Caterpillar TIP 950
Tovorno vozilo IVECO MP260 E 37 H
Tovorno vozilo TAM 130 T 11
Nakladalec Liebherr 514
Nakladalec Liebherr 514
Traktor Universal 70
Nakladalec Sibylia K2
Traktor Universal 703 DT
Tovorno vozilo TAM 190 T15
Tovorno vozilo Opel Combo 1,7
Viličar diesel INDOS
Keson za prevoz finega prahu
Kompresor – zrak Atlas Copco Contex
Gx5-13
Prikolica KASSBOHRER
Avto prikolica plato 10 t
Osebni avto Opel Vectra

Izklicna cena

Znesek*

33.300,00
15.000,00
6.800,00
45.000,00
6.400,00
41.000,00
20.000,00
19.500,00
9.000,00
8.500,00
7.000,00
7.000,00
2.700,00
2.200,00
2.000,00
2.000,00
1.800,00
1.700,00
1.700,00

1.000,00
1.000,00
500,00
2.000,00
500,00
2.000,00
1,000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

1.300,00
1.200,00
700,00
600,00

100,00
100,00
50,00
50,00

Opomba:
* Znesek, za katerega se izklicna cena zvišuje v posameznem koraku dražbe.
Pogoji javne dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe, ki pred pričetkom
javne dražbe predložijo, in sicer: fizične osebe potrdilo o državljanstvu, pravne osebe
pa kopijo sklepa o registraciji pravne osebe
ter pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje pravne osebe na javni dražbi. Dražitelj
je lahko domača ali tuja pravna ali fizična
oseba. Pravna oseba izkaže svojo identiteto
z registrskimi listinami oziroma overjenim
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prevodom izpiska iz sodnega registra ali
drugega uradnega registra pravnih oseb države sedeža, ki ne sme biti starejše kot 30
dni. Fizična oseba izkaže svojo identiteto
s potrdilom o državljanstvu, ki ne sme biti
starejše kot 30 dni. Oseba, ki ima sedež
oziroma prebivališče v državi, ki ni članica
EU, lahko pridobi lastninsko pravico, če so
izpolnjeni pogoji, ki jih določa Zakon o ugotavljanju vzajemnosti.
2. Dražitelj mora plačati varščino v višini
10% od izklicne cene en delovni dan pred
javno dražbo na transakcijski račun stečajnega dolžnika, št.: 25100-9704110242 pri
Probanki d.d. Na javni dražbi lahko sodelujejo tiste pravne in fizične osebe, ki bodo
do začetka javne dražbe predložile potrjen
virmanski nalog ali potrjeno položnico o plačilu varščine.
Če dražitelj na dražbi uspe, plačilo varščine velja za plačilo are, ostalim dražiteljem
pa se brez obresti vrne v treh delovnih dneh
po koncu javne dražbe.
3. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
s stečajnim dolžnikom dati pisno izjavo po
337. členu ZFPPIPP.
4. Kupec mora skleniti pisno pogodbo
najkasneje v roku 3 delovne dni po koncu
javne dražbe. Če dražitelj, ki je uspel na
dražbi, ne podpiše pogodbe v napovedanem roku, mora stečajnemu dolžniku plačati
pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je
enak znesku varščine.
5. Kupec mora plačati kupnino v 15 dneh
po sklenitvi pogodbe.
6. Stečajni dolžnik ne sme kupcu izročiti
lastniške posesti prodanega premoženja ali
opraviti drugih dejanj za prenos lastninske
ali druge premoženjske pravice na kupca,
dokler le-ta ne plača celotne kupnine. Kupec prav tako ne more prevzeti prodanega
premoženja, dokler nima poravnanih obveznosti do stečajnega dolžnika iz drugih
naslovov.
7. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje in je njegova odgovornost za napake
v skladu s 467. členom OZ izključena.
8. Prodajna pogodba je sklenjena pod
odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo
soglasje in pod razveznim pogojem, ki se
uresniči, če sodišče soglasje zavrne.
Če kupec zamuja s plačilom kupnine več
kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od
prodajne pogodbe in varščino zadrži.
9. Vse davke v zvezi s prodajo premoženja plača kupec, prav tako stroške sestave
kupoprodajne pogodbe in druge morebitne
stroške, ki so povezani s primopredajo kup
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ljenega premoženja (demontaža, transportne storitve in drugo).
10. Za morebitna dodatna pojasnila in
ogled premoženja na sedežu stečajnega
dolžnika v Rušah, Tovarniška cesta 51, lahko pokličete predstavnike stečajnega dolžnika, Vajda Mirana, GSM 041/538-041;
e-mail: miran.vajda@tdr-metalurgija.si in
Klarič Željka, GSM 040/981-997, e-mail:
zeljko.klaric@tdr-metalurgija.si ali na tel.
02/661-10-81, vsak delovni dan med 7. in
15. uro.
Stečajni dolžnik istočasno objavlja tudi:
prodajo premoženja
stečajnega dolžnika na 2. javni dražbi,
ki bo dne 11. 12. 2008, ob 11. uri,
v prostorih stečajnega dolžnika, Tovarniška
cesta 51, Ruše.
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Opis premoženja

Izklicna cena

Znesek*

Poslovni delež v TDR – Legure d.o.o. (33%)
10 slik po seznamu št. 1: razni motivi
5 slik po seznamu št. 2: morski in primorski
motivi
11 slik po seznamu št. 3: tovarna in akvareli
10 slik po seznamu št. 4: (Šubic, Vovšek,
Guzelj …)
Elek.-hidrav. dvigalo s košaro Utrig.49
Cev šivna 3/8 – 30 t
Škaja – 324 t
Premog Rusija – 67 t
Kvarc Ukrajina – 703,64 t
Kvarc Koprivnica – 1.055,00 t
Kvarc nemški – 580 t
Kalcijev fluorid – 50 t
Masa elektrodna – 85 t
Koks 3-10 mm – 111 t
Računalnik IBM AS 400 tip 9406 M4 S3

200.000,00
2.100,00

10.000,00
100,00

1.800,00
2.200,00

100,00
100,00

2.200,00
4.100,00
11.300,00
6.200,00
5.000,00
11.700,00
14.700,00
11.200,00
8.400,00
14.900,00
8.800,00
400,00

100,00
200,00
500,00
300,00
200,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
20,00

Opomba:
* Znesek, za katerega se izklicna cena zvišuje v posameznem koraku dražbe.
Pogoji javne dražbe so enaki kot na 1.
javni dražbi.
Obveščamo vas, da stečajni dolžnik pripravlja prodajo naslednjega premoženja:
zaloge različnih surovin, obdelovalne stroje,
orodje, elektro in vodovodni material, jeklo,
ležaje, jermene, rezervne dele za gospodarska vozila in drugo.
Možno si je ogledati tudi nepremičnine,
ki jih bo TDR Metalurgija d.d. – v stečaju
prodajala v letu 2009.
TDR Metalurgija d.d. – v stečaju
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Razpisi delovnih mest
Št. 46/233-1
Ob-9194/08
Svet zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje
na podlagi 26. člena veljavnega Statuta Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice zavoda.
Kandidat/ka za imenovanje na funkcijo direktorja/direktorice zavoda mora poleg
splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še
naslednje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji.
Kandidat/ka za direktorja/direktorico zavoda mora prijavi podati svoj program dela
in predstaviti način vodenja poslovnega oziroma delovnega procesa.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za mandatno obdobje 4
leta z možnostjo ponovitve mandata.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zakonskih pogojev in posebnih pogojev, ki
jih določa Statut Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje ter programom dela in načinom vodenja, pošljite do
1. 12. 2008 na naslov: Svet Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska 9, 1420 Trbovlje, z oznako: Ne
odpiraj! »Prijava za razpis direktorja/ice«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Ob-9222/08
Na podlagi 7. člena Akta o uskladitvi
družbe Stanovanjsko podjetje Zagorje ob
Savi, d.o.o., skupščina družbe razpisuje prosto delovno mesto
direktorja družbe s 4-letnim mandatom.
Za prosto delovno mesto direktorja družbe lahko kandidira vsaka neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, razen osebe:
– ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo,
zoper delovno razmerje in socialno varnost,
zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, in
sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po
prestani kazni zapora,
– ki ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas
trajanja prepovedi.
Poleg zakonskih pogojev mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da ima najmanj višješolsko izobrazbo
tehnične, ekonomske ali druge ustrezne
smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
in od tega najmanj 3 leta na vodilnih delovnih mestih,
– da ima državljanstvo Republike Slovenije.
Prijavo na razpis, skupaj z dokazili
o izpolnjevanju razpisanih pogojev, morajo
kandidati poslati v zaprtih ovojnicah v 15
dneh po objavi v Uradnem listu RS na
naslov: Stanovanjsko podjetje Zagorje ob
Savi, d.o.o., Cesta zmage 16b, 1410 Za-

gorje ob Savi, z oznako »skupščina – za
razpis«.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonitem roku.
Skupščina Stanovanjskega podjetja
Zagorje ob Savi, d.o.o.
Ob-9261/08
Svet javnega zavoda Celjske lekarne na
podlagi 12. člena Statuta javnega zavoda
Celjske lekarne razpisuje prosto delovno
mesto
direktorja javnega zavoda (m/ž) Celjske lekarne.
Pogoji za opravljanje dela:
– visoka strokovna izobrazba farmacevtske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidat mora k prijavi na razpis z življenjepisom priložiti program vodenja, delovanja in razvoja zavoda v prihodnjih štirih
letih, opis delovnih izkušenj iz katerih je razvidno, da ima organizacijske in vodstvene
sposobnosti.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4
let. Po poteku mandatne dobe je ista oseba
lahko znova imenovana za direktorja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 14 dneh od objave na
naslov: Celjske lekarne, Miklošičeva ulica
1, 3000 Celje, z oznako: ''Prijava na razpis
direktorja – Ne odpiraj!''.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel.
03/425-02-00.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Svet javnega zavoda Celjske lekarne
Ob-9264/08
Svet javnega zavoda za šport Mestne
občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3,
Koper, razpisuje na podlagi 35. člena Zakona o zavodih delovno mesto
direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima vsaj višjo stopnjo strokovne izobrazbe družboslovne smeri,
– ima znanje slovenskega in italijanskega jezika,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje del ter
– mu s pravnomočno sodbo sodišča ni
prepovedano opravljanje poklica.
Kandidati morajo prijavi na razpis priložiti
dokazila o izpolnjevanju pogojev ter kratek
življenjepis z opisom delovnih izkušenj.
Direktor bo imenovan za 4 leta.
Prijavo na razpis je potrebno z vsemi prilogami (dokazili) poslati priporočeno v roku
8 dni od objave tega razpisa v zaprti kuverti
na naslov: Javni zavod za šport Mestne
občine Koper, Cesta Zore Perello Godina
3, 6000 Koper, z oznako »Prijava na razpis
za direktorja«.

O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva
objave razpisa.
Javni zavod za šport
Mestne občine Koper
Ob-9266/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– ZJU-UPB3, 58/08, 69/08 – ZZavar-E in
69/08 – ZTFI-A) Republika Slovenija, Upravna enota Lendava, Trg Ljudske pravice 5,
9220 Lendava, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta
svetovalca v Oddelku za okolje in prostor v Upravni enoti Lendava.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– obvezno usposabljanje za imenovanje
v naziv;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– osnovno znanje madžarskega jezika;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za
imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje, v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Od kandidatov pričakujemo tudi usposobljenost za delo z osebnim računalnikom. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z izobrazbo gradbene, arhitekturne ali pravne smeri. Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno
usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Delovno področje:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih,
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– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela
in stopnja zahtevnosti delovnega mesta),
3. izjavo o znanju slovenskega jezika,
4. izjavo o znanju madžarskega jezika,
5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora
biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat
opravljal izpit in leto opravljanja izpita,
6. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
7. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Lendava pridobitev podatkov iz 6. točke iz uradne evidence. Kolikor kandidat ne soglaša
s pridobitvijo podatkov, mora sam priskrbeti
ustrezna dokazila.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec II in I. Z izbranim kandidatom
bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Upravne enote
Lendava, Trg ljudske pravice 5, Lendava.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki
jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za zaposlitev svetovalca, OOP,
številka 110-69/2008« na naslov: Upravna
enota Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220
Lendava, in sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS in na spletni strani
Ministrstva za javno upravo.
Če je prijava dana po pošti, se šteje, da
je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka
za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje
tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.lendava@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Robert Doler, tel. 02/577-36-20,
informacije o vsebini področja pa Marija Režonja, tel. 02/577-36-57.

Št.

Obvestilo o končanem natečajnem
postopku bo objavljeno na spletni strani Upravne enote Lendava: http://www.
upravneenote.gov.si/lendava/.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Lendava
Št. 110-35/2008-03110
Ob-9272/08
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
Ob-9274/08
Splošna bolnišnica Celje na podlagi
določil Statuta Splošne bolnišnice Celje in
v skladu s 23. členom ZDR, objavlja prosto
delovno mesto
predstojnika/predstojnice oddelka za
bolezni prebavil.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:
– VIII. stopnjo strokovne izobrazbe –
doktor medicine,
– strokovni izpit,
– specialistični izpit s strokovnega področja dela oddelka,
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– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu,
– veljavna licenca za opravljanje dela
zdravnika specialista.
Kandidati oziroma kandidatke za vsa
objavljena delovna mesta morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev predložiti tudi
program dela in razvoja oddelka za bolezni
prebavil.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
imenovan za mandatno dobo 4 leta.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave
je 8 dni od dneva objave.
Kandidati oziroma kandidatke naj pošljejo objave na naslov: Splošna bolnišnica
Celje, Kadrovska služba, Oblakova ulica 5,
Celje, z oznako: »Razpis za predstojnika
oddelka za bolezni prebavil«.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 110-293/2008-03110
Ob-9277/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kopru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-9297/08
Na podlagi 33. člena statuta delniške
družbe Peko d.d. Tržič in 268. člena Zakona o gospodarskih družbah ter sklepa št.
5/69 69. redne seje nadzornega sveta z dne
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24. 10. 2008 in sklepa št. 2/70 70. korespondenčne seje nadzornega sveta z dne
6. 11. 2008, nadzorni svet družbe Peko, tovarna obutve, d.d., Tržič, objavlja razpis za
zbiranje prijav dveh kandidatov za prosta
delovna mesta
članov uprave družbe Peko, tovarna
obutve, d.d., Tržič, in sicer za področje:
1. ekonomike, financ in kadrov (en
član),
2. komerciale in trženja (en član),
3. proizvodnje in razvoja (en član).
Za člana uprave je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. za člana uprave za področje ekonomike, financ in kadrov:
– najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj pet let izkušenj na področju
ekonomike, financ, kadrov,
– znanje slovenskega jezika in aktivno
znanje enega svetovnega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z naslednjimi znanji ter izkušnjami:
– kandidati s funkcionalnimi znanji z več
področij,
– kandidati z delovnimi izkušnjami na vodilnih delovnih mestih s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
2. za člana uprave za področje komerciale in trženja:
– najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske smeri,
– najmanj pet let izkušenj na področju
komerciale in trženja,
– znanje slovenskega jezika in aktivno
znanje enega svetovnega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z naslednjimi znanji ter izkušnjami:
– kandidati s funkcionalnimi znanji z več
področij;
– kandidati z delovnimi izkušnjami na vodilnih delovnih mestih s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
3. člana uprave za področje proizvodnje
in razvoja:
– najmanj univerzitetna izobrazba tehnične smeri ali VI. stopnja izobrazbe obutvene smeri,
– najmanj pet let izkušenj na tehničnem
področju in proizvodnih procesov,
– znanje slovenskega jezika in aktivno
znanje enega svetovnega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z naslednjimi znanji ter izkušnjami:
– kandidati s funkcionalnimi znanji z več
področij,
– kandidati z delovnimi izkušnjami na vodilnih delovnih mestih s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
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– izjava kandidata, da mu ni bil izrečen
varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje družbi Peko d.d. Tržič
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence;
5. program dela in razvoja za področje,
za katerega se kandidat prijavlja za mandatno obdobje z vizijo razvoja poslovne skupine Peko;
6. kopije certifikatov ali potrdil o dodatnih
izobraževanjih in funkcionalnih znanjih.
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 izbirni postopek se bodo uvrstile samo
popolne in pravočasno prispele prijave.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki
jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Ne
odpiraj – razpis za člana uprave«, na naslov: Peko tovarna obutve d.d., Cesta Ste
Marie aux Mines 5, 4290 Tržič, s pripisom
»Za razpisno komisijo«, in sicer najkasneje
do 25. 11. 2008. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: irena.kriznar@peko.si.
Razpisna komisija bo prispele vloge/ponudbe pregledala ter pravočasne in popolne vloge predala nadzornemu svetu družbe
Peko d.d., Tržič.
Nadzorni svet družbe Peko, tovarna
obutve, d.d., Tržič bo imenoval dva člana
uprave za dve področji. Mandat traja štiri
leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Z izbranima kandidatoma bo sklenjena individualna pogodba o zaposlitvi za določen
čas štirih let (mandatno obdobje), s polnim
delovnim časom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi tega
razpisa.
Dodatne informacije o izvedbi razpisa
dobite pri Ireni Križnar, tel. 04/53-79-264.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Peko d.d. Tržič
Št. 110-295/2008
Ob-9302/08
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 Delovnem in socialnem sodišču
v Ljubljani.
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. 61/2008
Ob-9349/08
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljub
ljana, objavlja prosto delovno mesto:
administrator V v Glavni pisarni.
I. Kandidati morajo za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati naslednje pogoje:
– srednja izobrazba administrativne,
splošne ali druge smeri;
– 6 mesecev delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
II. Kot delovne izkušnje za zasedbo delovnega mesta 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.
III. Delovno področje
Administrator V v Glavni pisarni opravlja
naslednje naloge:
– izvajanje nalog pisarniškega poslovanja;
– administriranje baz podatkov;
– sodelovanje pri izvajanju enostavnejših
kadrovskih opravil.
IV. Prijava mora vsebovati:
– 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.
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V. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal 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
odpiraj – za razpis – administrator 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 – administrator 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
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Druge objave
Ob-9300/08
Popravek
Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran objavlja na podlagi drugega odstavka 21. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) popravek javnega zbiranja ponudb za prodajo
nepremičnin, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 105/08.
Zaradi tipkarske napake Občina Piran
popravlja javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 105/08, in sicer v točki 1.f tako,
da se sedaj glasi:
f) solastniški delež Občine Piran do 7/12
od celote na sledečih nepremičninah: parc.
št. 3275 k.o. Portorož, po kat. kulturi stanovanjska stavba v izmeri 58 m2, dvorišče
v izmeri 176 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 30 m2; parc. št. 3276/2 k.o. Portorož
po kat. kulturi ekstenzivni sadovnjak izmere
17 m2 in parc. št. 3276/3 k.o. Portorož po
kat. kulturi vinograd izmere 359 m2. V naravi gre za stanovanjsko stavbo z naslovom
Strunjan 59, Portorož, neto bivalne površine
117,78 m2, s pripadajočim zemljiščem.
Izhodiščna cena za solastniški delež Občine Piran do 7/12 od celote znaša
106.686,89 EUR.
V preostalem ostaja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin nespremenjeno.
Občina Piran
Št. 007-16/2008/21
Ob-9150/08
Ministrstvo za pravosodje na podlagi 14.
člena Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, zadnja
sprememba št. 84/08) objavlja imenovanja
sodnih izvedencev:
Sodni izvedenci
Strokovno področje ekonomija:
1. Branko Joha, imenovan za sodnega
izvedenca za področje ekonomije – ocenjevanje vrednosti podjetij,
2. Božena Macarol, imenovana za sodno
izvedenko za področje ekonomije – davki.
Strokovno področje LOV
3. Mag. Srečko Felix Krope, imenovan
za sodnega izvedenca za področje lova –
pooblastila lovskega čuvaja.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-9215/08
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje na podlagi internega Navodila za izvedbo metod razpolaganja in oddaje v najem z dne 25. 4. 2006 in sklepov uprave
DARS d.d. št. 155 z dne 3. 3. 2008 ter št.
1166 z dne 28. 10. 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
za odprodajo neaktivnih osnovnih
sredstev
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje je 42 sklopov. Ponudnik lahko poda ponudbo za enega ali za
več sklopov.
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Tabela 1: Seznam neaktivnih osnovnih sredstev za prodajo po sklopih
Inventarna
Naziv
številka

Datum
aktivacije

Opombe

Lokacija

Kontaktna
oseba za
ogled

Izhodiščna
cena v EUR
z DDV

1

glej
tabelo 2

glej
tabelo 2

68 kosov OS,
glej tabelo 2

ACB LJ

M. Mihalič

2.800,00

2

001113

01.12.97

reg. št.: CE 44-50V

ACB LJ

I. Dobnikar

1.000,00

3

001119

01.02.98

reg. št.: CE 39-17R

ACB LJ

I. Dobnikar

500,00

4

001120

01.02.98

reg. št.: CE 46-85V

ACB LJ

I. Dobnikar

450,00

5

001286

01.04.99

reg. št.: CE 53-06M

ACB LJ

I. Dobnikar

500,00

6

001287

01.03.99

reg. št.: CE 53-04M

ACB LJ

I. Dobnikar

800,00

7

001423

01.04.00

reg. št.: CE 71-88T

ACB LJ

I. Dobnikar

2.000,00

8

002171

01.09.99

reg. št.: CE 15-36T

Ul. XIV. divizije 4,
I. Dobnikar
Celje

200,00

Sklop

002043
9

002786

10

002828

11

002840

12

002864

13

003557

14

005174

15

005538

16

005690
006020

17

005691

18

005734

19

005795

20

005796

21

005849

22

008250

23

008478

24

008793

25

008914

26

009082

27

009101

28

010024

29

010749

30

R60229

KUHINJA
osebno vozilo
SAFRANE 2.5
osebno vozilo RENAULT
LAGUNA RXE 2.0
osebno vozilo RENAULT
LAGUNA R
osebno vozilo RENAULT
MEGANE CLASSIC RT
osebno vozilo RENAULT
MEGANE C
osebno vozilo ROVER
CLUB 75 2.
osebno vozilo RENAULT
CLIO 1,4
avtoradio BLAUPUNKT Z
osebno vozilo
ŠKODA FELICIA GLX
osebno vozilo Renault
CLIO RN 1.4
osebno vozilo Renault
CLIO CONFORT 1,4
osebno vozilo Renault
CLIO RT 1,4
tovorno vozilo IVECO
DAILY 3512D
komb. vozilo MB
SPRINTER
tovorno vozilo
TAM 260 T26
komb. vozilo Renault
KANGOO EXPRES 1.4
avtoradio RC-259
osebno vozilo
Renault CLIO RT 1.4
tovorno vozilo
MB 408D/40 SPRINTER
tovorno vozilo IVECO
TURBODAILY
tovorno vozilo IVECO
TURBODAILY
komb. vozilo Renault
KANGOO RN 1,9
osebno vozilo
OPEL FRONTERA
stroj za pomivanje kabin
WAP
naprava za praznenje
posipalcev
stroj za pranje
WAP CS 930
stroj za čiščenje ulic
SK 340
medosna valjčna krtača
ZAK 3,1
frankirni stroj
PINTEY BOWES A
osebno vozilo
Renault EXPRESS 1.4
osebno vozilo
Renault MEGANE 2

01.03.95

0,00

01.09.96

reg. št.: LJ E4-527

ACB Kozina

E. Prunk

150,00

01.12.96

reg. št.: LJ A3-20V

ACB LJ

D. Jereb

150,00

01.09.97

reg. št.: LJ D9-86P

ACB LJ

I. Dobnikar

200,00

01.09.98

reg. št.: LJ H7-70N

ACB LJ

I. Dobnikar

200,00

01.02.96

reg. št.: LJ 62-98T

ACB Kozina

E. Prunk

1.400,00

01.11.95

reg. št.: LJ 76-26F

L. Potočnik

1.800,00

01.01.91

reg. št.: LJ R8-936

L. Potočnik

3.500,00

01.12.96

reg. št.: LJ A9-86U

ACB Slovenske
Konjice
ACB Slovenske
Konjice
ACB Maribor

J. Turker

01.07.99

820,00
0,00

01.12.96

reg. št.: LJ A9-85U

ACB Maribor

J. Turker

800,00

01.04.97

reg. št.: LJ A3-06U

ACB Maribor

J. Turker

1.800,00

01.04.97

reg. št.: LJ C5-56K

ACB Maribor

J. Turker

1.700,00

01.04.97

reg. št.: LJ C5-54K

ACB Maribor

J. Turker

1.700,00

01.07.98

prevoženih 140.000
km, karambolirano,
nevozno;
reg. št.: LJ H2-63L

ACB Postojna

V. Valič

01.11.93

reg. št.: LJ 49-64M

ACB Hrušica

D. Bavdaž

1.200,00

01.01.92

ACB Hrušica

D. Bavdaž

100,00

01.01.92

ACB Hrušica

D. Bavdaž

200,00

01.01.92

ACB Hrušica

D. Bavdaž

100,00

01.01.92

ACB Hrušica

D. Bavdaž

2.500,00

01.01.92

ACB Hrušica

D. Bavdaž

950,00

01.09.93

ACB Vransko

D. Jančič

150,00

ACB Kozina

E. Prunk

140,00

Zaloška 179, LJ

I. Dobnikar

200,00

01.01.01
01.02.06

letnik 1997,
reg. št.: LJ D4-25L
totalka;
reg. št.: LJ C3-87Y

400,00

Stran

3738 /

Sklop

Št.
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Inventarna
Naziv
številka

31

R60865

32

005070

33

005300

34

005324

35

014355

36

008124

37

008184

38

008288

39

009095

40

osebno vozilo
Renault CLIO 1.4
kosilna glava
SCHMIDT SUS 12
vozilo cisterna
UNIMOG 2000 LIT
stroj za talne obeležbe
ZINDEL C.
tovorno vozilo
IVECO DAILY 35S13D
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Datum
aktivacije

Opombe

Lokacija

Kontaktna
oseba za
ogled

01.02.06

totalka;
reg. št.: LJ 96-64X

ACB LJ

I. Dobnikar

500,00

L. Potočnik

700,00

L. Potočnik

150,00

L. Potočnik

400,00

L. Potočnik

1.200,00

ACB Slovenske
Konjice
ACB Slovenske
Konjice
ACB Slovenske
Konjice
ACB Slovenske
Konjice

01.02.95
01.09.78

črpalni agregat z opremo
nakladalnik soli
K.WEISSER
hidravlično vitel
H 70.2 HW

01.01.92

brez obratovalnega
dovoljenja
karambolirano vozilo
totalka
pano spremenljive
vsebine na prikolici je ACB Hrušica
pokvarjen
ACB Hrušica

01.12.93

ser. št. 424455

013916

dvigalo VASTRO 1758

01.10.04

41

003597

nakladalec VOLVO

1. 3. 1980

42

009123

kombinirano vozilo
Renault
KANGOO RN 1,9dCi

1. 9. 1998

priključek za svetlečo
puščico

01.10.92
01.05.05
01.05.91

01.01.92
avtodvigalo
tip ADO – 25/8
ni vozen, okvara
prenosa moči za
vožnjo, žlica 2 m3

D. Bavdaž

500,00

D. Bavdaž

500,00

ACB Hrušica

D. Bavdaž

700,00

ACB Hrušica

D. Bavdaž

1.100,00

ACB Hrušica

D. Bavdaž

800,00

ACB Postojna

V. Valič

ACB Hrušica

D. Bavdaž

Tabela 2: Osnovna sredstva za prodajo v okviru 1. sklopa (kuhinja)
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Inventarna
številka
000741
002603
002667
002671
002672
002673
002675
002676
002677
002678
002679
002680
002681
002682
002683
002684
002685
002686
002687
002688
002689
002690
002691
002692
002693
006363
006365
006366
006367
006368
006369

Naziv
stol
el. štedilnik
kuhinjska omarica
delovna miza
lesena predalna stena
delovna miza
delovna miza 1200
električna friteza
el. štedilnik
miza
samopostrežna linija
kaseta za pribor
košara za kruh
predelna stena
predelna stena
miza za odpadke
odcejalna miza
hladilna omara
mesoreznica AL 250
napa parolov 2400
preklopna polica 780
konzolna polica 3400
delovna miza
hladilna miza
pomivalni stroj WPS-60/1
stol navadni
stol navadni
stol navadni
stol navadni
stol navadni
stol navadni

Izhodiščna
cena v EUR
z DDV

Datum aktivacije
01.03.96
01.06.89
01.04.82
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.05.86
01.11.81
01.11.81
01.11.81
01.11.81
01.11.81
01.11.81

9.000,00
960,00
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Inventarna
številka
006396
006474
006477
006480
006481
006482
006483
006484
006485
006486
006487
006488
006489
006490
006491
006492
006493
006494
006495
006590
006591
006592
006593
006594
006595
006604
006732
006754
006757
006790
006923
006928

64

006983

65

007037

66

007128

67

007401

68

013704

Zap. št.

Št.

Naziv
štedilnik plinski
stol navadni
stol navadni
stol navadni
stol navadni
stol navadni
stol navadni
stol navadni
stol navadni
stol navadni
stol navadni
stol navadni
stol navadni
stol navadni
stol navadni
stol navadni
stol navadni
stol navadni
stol navadni
miza za jedilnico
miza za jedilnico
miza za jedilnico
miza za jedilnico
miza za jedilnico
miza za jedilnico
miza restavracijska
stol
zamrzovalna omara
stol
stol
omara garderobna
viseča omarica PEA A303
CHEF univerzalni stroj za
rezanje z noži
konvektomat PK-6 parni inox
peč
plinska prekucna ponev
40 L
lupilec krompirja LP 350
pomivalno korito dvodelno
z odcejalnikom

3. Izhodiščne cene vsebujejo davek na
dodano vrednost.
4. Ogledi na Avtocestnih bazah so možni
od 17. do 21. novembra 2008 po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo:
– Milan Mihalič, tel. 051/396-000,
– Ivo Dobnikar, 041/605-250,
– Ervin Prunk, tel. 031/378-575,
– Dušan Jereb, tel. 041/696-973,
– Leopold Potočnik, tel. 041/696-974,
– Jože Turker, 041/706-614,
– Vladimir Valič, tel. 041/696-971,
– Davorin Jančič, tel. 041/672-308,
– Darko Bavdaž, tel. 041/696-975.
5. Lokacije, kjer se osnovna sredstva nahajajo so naslednje:
– AC baza Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljub
ljana,
– AC baza Kozina, Kozina,
– AC baza Slovenske Konjice, Tepanje
2b, 3210 Slovenske Konjice,
– DARS, Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje,
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Datum aktivacije
01.06.93
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.84
01.12.86
01.12.86
01.12.86
01.12.86
01.03.91
01.01.94
01.12.96
01.08.97
01.08.99
01.06.02
01.07.04

Stran

3739

Stran

3740 /

Št.

107 / 14. 11. 2008

– AC baza Maribor, Šentiljska 150, 2000
Maribor,
– AC baza Postojna, Industrijska c. 3,
6230 Postojna,
– AC baza Vransko, Čepelje 11A, 3305
Vransko,
– AC baza Hrušica, Hrušica 224, 4276
Hrušica.
6. Ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen in potrjen obrazec »Ponudba«,
– izpolnjena in potrjena »Izjava ponud
nika«,
– potrdilo o plačani kavciji.
7. Prijavi mora biti priloženo potrdilo
o plačani kavciji v višini 20% skupne ponudbene vrednosti (transakcijski račun številka: 06000-0112292446 pri Banki Celje
d.d., namen plačila: Odprodaja neaktivnih
osnovnih sredstev – kavcija). Izbranemu
ponudniku se bo kavcija vštela v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku
15 dni po odpiranju ponudb. Kolikor izbrani
ponudnik odstopi od svoje ponudbe, se mu
kavcija ne vrne.
8. Prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad
izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad
izhodiščno ceno za vsak posamezen sklop,
bo strokovna komisija pozvala vse enako
uspešne ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno prejetih enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik
izbran z žrebom.
9. Uspešni ponudnik plača pogodbeni
znesek najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi predračuna, ki ga bo prodajalec izstavil
takoj po uveljavitvi pogodbe, v nasprotnem
primeru pomeni, da je kupec odstopil od
pogodbe. Pri tem stroški, ki nastanejo zaradi
tega, bremenijo izključno kupca.
10. Kupec se obvezuje, da bo, ob predložitvi potrdila o plačani kupnini, predmet
prodaje prevzel najkasneje v roku 10 dni
po plačilu. V primeru, da kupec ne prevzame kupljenih predmetov v navedenem roku,
nosi vso odgovornost za njeno uničenje oziroma poškodovanje, prodajalec pa jo lahko
odstrani oziroma jo da v hrambo tretji osebi
na račun ponudnika.
11. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo v elektronski
obliki na spletni strani www.dars.si ali pa na
podlagi zahteve, poslane na naslov: prodaja@dars.si ali na faks 01/300-99-74.
12. Ponudbe morajo prispeti najkasneje
do 24. 11. 2008 v pisni obliki. Ponudnik mora
ponudbo poslati ali dostaviti v zaprti ovojnici,
naslovljeno na naslednji način: DARS d.d.,
izpostava Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000
Ljubljana, »Odprodaja neaktivnih osnovnih
sredstev – Ne odpiraj«.
V levem zgornjem kotu ponudnik označi
svoje ime/naziv in naslov.
13. Odpiranje ponudb ni javno. O izboru
bodo vsi ponudniki pisno obveščeni. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri
ne bodo upoštevane.
14. Način odprodaje: neaktivna osnovna
sredstva se odprodajo po sistemu »videno
– kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
15. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-87 oziroma pri kontaktnih osebah za posamezen
sklop.
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16. Prodajalec DARS d.d. lahko začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega
posla kadarkoli ustavi.
DARS d.d.
Ob-9218/08
Javni gospodarski zavod »Pohorje« Mirna, Slovenska vas 14, 8232 Šentrupert,
objavlja kot upravljavec premičnega premoženja zavoda v lasti Republike Slovenije v skladu z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(ZSPDPO) in 44. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(v nadaljevanju: Uredba)
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnega premoženja
v lasti Republike Slovenije in
v upravljanju upravljavca JGZ
»Pohorje« Mirna
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja
ponudb in ime ter sedež upravljavca premoženja: Javni gospodarski zavod »Pohorje«
Mirna, Slovenska vas 14, 8232 Šentrupert
(v nadaljevanju: JGZ).
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje so premičnine, in sicer:
– kovalni stroj PSH 2.300, znamke Weingarten, leto izdelave 1988 ter
– stroj za tlačno litje, znamke Buhler, leto
izdelave 2004,
– stroji, naprave, službena vozila in pripadajoča oprema ter ostala sredstva, ki
so potrebne za opravljanje dela dejavnosti
JGZ, in sicer po opisu in seznamu, ki ga
potencialni ponudnik lahko od dneva objave
zbiranja ponudb, pridobi pri organizatorju
zbiranja ponudb.
Potencialni ponudnik lahko odda ponudbo samo za odkup celote premičnin, navedenih v prejšnjem odstavku, ponudbe, ki se
bodo nanašale samo na posamezno premičnino ali del premičnin, bodo zavrnjene
kot neustrezne.
Z izbranim ponudnikom bosta sklenjeni
dve prodajni pogodbi, in sicer bodo predmet prve premičnine iz prve in druge alineje
prvega odstavka te točke, predmet druge
prodajne pogodbe pa premičnine, navedene
v tretji alineji prvega odstavka te točke.
Posebnega ogleda premičnin ne bo, potencialni ponudniki pa si lahko na sedežu
organizatorja zbiranja ponudb po predhodni
najavi, ogledajo cenilno poročilo za premičnine, ki so predmet prodaje.
3. Vrsta pravnega posla: izbrana bo ponudba z najvišjo ceno. Z izbranim najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba
o prodaji premičnin, ki se pošlje v podpis
izbranemu ponudniku po pogojih te javne
objave.
4. Varščina: ponudbi je potrebno priložiti
potrdilo o plačilu varščine v višini 10% ponudbene cene. Varščina se plača na račun
SI56 0297 0002 0316718, odprt pri Novi
Ljubljanski banki.
5. Informacije o predložitvi ponudb: zainteresirani ponudniki lahko dodatne informacije o predmetu ponudbe pridobijo preko
elektronske pošte pri kontaktni osebi: Janez
Strmole, tel. 07/304-79-46, elektronska pošta: janez.strmole@gov.si. Posebnega ogleda premičnin, ki so predmet prodaje, ne bo,
ponudniki si lahko cenilno poročilo o premičninah ogledajo po predhodni najavi pri
kontaktni osebi na sedežu oziroma naslovu
organizatorja zbiranja ponudb.

6. Pogoji in oblika ponudbe
Ponudniki lahko ponudbe predložijo le
v pisni obliki na naslov organizatorja zbiranja ponudb: JGZ »Pohorje« Mirna, Slovenska vas 14, 8232 Šentrupert. Na ovojnici
ponudbe mora biti oznaka: »Ponudba za
premičnine JGZ »Pohorje« Mirna«.
V ponudbi mora ponudnik natančno navesti predmet ponudbe, ki mora vključevati
vse premičnine po spisku, ki ga bo pridobil
od organizatorja zbiranja ponudb. Ponudnik
mora jasno nevesti ponudbeno ceno v evrih
in plačilne pogoje ter način plačila, ki mora
biti minimalno takšen kot je naveden v tem
povabilu k oddaji ponudb.
Ponudbena cena ne sme biti nižja od
izhodiščne cene, ki znaša 942.888,20 EUR
za celoto premičnin, sicer bo ponudba zavrnjena kot nesprejemljiva.
Ponudbi mora biti priložena pisna izrecna
izjava, da ponudnik v celoti sprejema pogoje
tega povabila in da se ponudba nanaša na
vse premičnine, ki so predmet tega povabila in mora tudi sicer izpolnjevati vse pogoje
tega povabila, sicer bo organizator zbiranja
ponudb njegovo ponudbo izločil iz nadaljnje
obravnave. Ponudba in vse priloge morajo
biti podpisane s strani zakonitega zastopnika ponudnika oziroma od njega pooblaščene osebe, v tem primeru se ponudbi predloži
pooblastilo za podpis ponudbe.
Ponudnik je lahko gospodarska družba,
ki predloži izjavo, da je sposobna plačati ponudbeno ceno v ponujenih rokih in pogojih
in predloži bilanco stanja in izkaz uspeha
za zadnje poslovno leto pred predložitvijo
ponudbe.
Organizator zbiranja ponudb si pridržuje
pravico, da po prejemu ponudb, ponudnike,
ki izpolnjujejo pogoje tega povabila, povabi
k dodatnim pogajanjem o ceni njihove ponudbe. O datumu in uri ter mestu pogajanj
bodo ponudniki obveščeni pisno na naslov,
ki ga bodo navedli v ponudbi.
Organizator zbiranja ponudb si pridržuje
pravico, da ne izbere nobene ponudbe, ne
glede na dejstvo, da bi prejete ponudbe izpolnjevale pogoje tega povabila. Ponudniki
zaradi tega nimajo nobenih zahtevkov do
organizatorja zbiranja ponudb.
Vzorec pogodbe, ki se bo sklenila, je
sestavni del tega povabila in ga ponudnik
pridobi pri kontaktni osebi. Ponudnik mora
izjaviti v prilogi k ponudbi, da sprejema
vzorec pogodbe in ga priložiti parafiranega
s podpisano zadnjo stranjo, sicer ponudba
ne bo sprejeta.
7. Omejitve upravljavca premičnin: namen prodaje premičnin je nadaljnja uporaba premičnin za nadaljevanje opravljanja
industrijskega dela gospodarske dejavnosti
upravljavca premičnin v samostojni mešani
družbi, ki se bo ustanovila skupaj z državo
Republiko Slovenijo in ki bo za opravljanje
dejavnosti zagotavljala delo obsojencem
na prestajanju zaporne kazni. Izbrani ponudnik zaradi tega premičnin, ki so predmet
tega povabila, ne bo smel odsvojiti najmanj
v roku 2 let od sklenitve pogodbe tretjim
osebam, lahko pa jih uporablja in skrbi zanje
kot dober gospodar.
8. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača na račun organizatorja zbiranja ponudb št. SI56 0297 0002
0316718, odprt pri Novi Ljubljanski banki.
Vplačana varščina se všteje v kupnino. Neuspešnim ponudnikom se vplačana varščina vrne na njihove račune v roku treh dni
po sprejemu najugodnejše ponudbe oziro-
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ma po zavrnitvi vseh ponudb. Minimalni rok
plačila kupnine, ki ga mora ponuditi ponudnik, je: plačilo kupnine v 10 enakih polletnih
obrokih, pri čemer 1. obrok zapade v plačilo
8 dni od podpisa pogodbe. V primerih obročnega plačila kupnine se obroki obrestujejo
po obrestni meri: trimesečni Euribor + 1,5%.
Pogodbene obresti bodo tekle od sklenitve
pogodbe dalje. V primeru obročnega plačila
mora ponudnik predložiti izjavo, da bo na
dan sklenitve pogodbe organizatorju zbiranja ponudb izročil ustrezno nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv za zavarovanje
plačila kupnine.
Rok plačila kupnine je bistvena sestavina
pogodbe.
9. Rok za oddajo ponudbe in rok veljavnosti ponudbe
Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti najpozneje v roku 8 dni od objave tega
povabila v Uradnem listu RS. Ponudba je
pravočasna, če prispe k organizatorju zbiranja ponudb najpozneje na 8. dan po objavi
povabila v Uradnem listu RS do 12. ure. Rok
začne teči naslednji dan po objavi. Nepravočasne ponudbe ne bodo sprejete in bodo
vrnjene ponudniku neodprte.
Ponudbe morajo biti veljavne minimalno
90 dni od dneva predložitve ponudbe, sicer
bodo zavrnjene. Dan predložitve ponudbe je
dan, ko organizator zbiranja ponudb prejme
ponudbo.
10. Ostalo: v primeru prekinitve postopka ali zavrnitve vseh ponudb, ponudniki ne
morejo uveljavljati stroškov sestave in predložitve ponudbe in drugih s tem povezanih
stroškov.
JGZ »Pohorje« Mirna
Št. 118/08
Ob-9295/08
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/08 in 74/08) in Statuta Doma upokojencev Nova Gorica, ki ga je sprejel Svet Doma
upokojencev Nova Gorica na seji dne 22. 1.
2004 na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l.
RS, št. 12/91-I, 17/91, 55/92, 13/93, 45/94,
8/98 in 36/00) in v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 56/92,
13/93, 42/94, 41/99, 26/01 in 6/02), Dom
upokojencev Nova Gorica objavlja
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stvarne služnosti za
izgradnjo solarne elektrarne na strehi
Doma upokojencev Nova Gorica
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Dom upokojencev Nova Gorica,
Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica.
2. Vrsta pravnega posla: ustanovitev
stvarne služnosti za izgradnjo solarne elektrarne na strehi Doma upokojencev Nova
Gorica.
3. Predmet služnosti: predmet služnosti
je, da se na nepremičnini zemljiške parcele št. 1336/2, k.o. 2304 – Nova Gorica,
zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Novi
Gorici, vpisana v z.k. vl. 1699 pri k.o. 2304
– Nova Gorica, ustanovi stvarna služnost za
dobo 30 let, ki daje upravičenja, služnostni
upravičenec pa se zavezuje za ustanovljeno
služnost plačati denarno nadomestilo.
4. Upravičenja služnosti obsegajo:
– pravico izgradnje oziroma postavitve solarne elektrarne na strešni površini
1.100 m s pripadajočo nosilno konstrukcijo
ter aktivno opremo, pripadajočo infrastruktu-
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ro, priključkom na elektroenergetsko omrežje itd.;
– pravico izvedbe napeljave aktivne
opreme, kablov in drugih instalacij potrebnih
za obratovanje solarne elektrarne;
– pravico vzdrževanja panelov, nosilcev,
aktivne opreme, kablov in drugih instalacij,
kar vključuje tudi prilagajanje tehničnemu
napredku in razvoju na področju solarnih
elektrarne;
– pravico dostopa do panelov, nosilcev,
aktivne opreme, kablov in drugih instalacij
za potrebe njenega obratovanja in vzdrževanja;
– pravica izgradnje oziroma postavitve
solarne elektrarne, s pripadajočo nosilno
konstrukcijo ter aktivno opremo, pripadajočo
infrastrukturo, priključkom na elektroenergetsko omrežje itd., obsega vsa gradbena,
montažna in druga dela, vključno s polaganjem in priklopom kablov in drugih instalacij,
ki so, v skladu s pravili stroke, potrebna za
začetek obratovanja solarne elektrarne na
nepremičnini iz 3. točke;
– vsa potrebna soglasja za izgradnjo in
obratovanje solarne elektrarne bo pridobil
služnostni upravičenec.
5. Pogoji za sodelovanje
Ponudbo lahko oddajo 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 k ponudbi
priložiti 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 morajo priložiti potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme
biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega
dokumenta.
Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti 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 priložiti lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku.
6. Višina letnega nadomestila in višina
varščine
Izklicna vrednost nadomestila za ustanovljeno služnost je 2.700,00 EUR letno.
Zainteresirani morajo do vključno 17. 11.
2008 plačati varščino v višini 3.000,00 EUR
na transakcijski račun Doma upokojencev
Nova Gorica, št.: 01100-6030267515, UJP
Urad Nova Gorica, z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb« in original
potrdilo priložiti k ponudbi.
Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v nadomestilo, neuspelim
pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni po
opravljenem javnem zbiranju ponudb.
Če uspeli upravičenec ne podpiše predmetne pogodbe, organizator javne dražbe
zadrži njegovo varščino.
7. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe
v zaprti kuverti, kjer morajo ponuditi nado-
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mestilo za stvarno služnost v znesku letne
višine brez DDV in priložiti dokazila iz 5. in
6. točke te objave.
Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj
– Ponudba za javno zbiranje ponudb«.
Ponudbe je treba oddati najkasneje do
1. 12. 2008 do 12. ure.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem
roku, bo izločena iz postopka ocenjevanja
ponudb.
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo), bo pozvan
k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo pet dni od prejema poziva za
dopolnitev.
Organizator javnega zbiranja ponudb bo
izbral ponudnika, ki bo ponudil najvišjo letno
nadomestilo brez DDV-ja.
Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, se lahko organizator
javnega zbiranja ponudb odloči, da opravi
z najugodnejšimi ponudniki še dodatna pogajanja.
Ponudba mora veljati še 60 dni od dneva, ki je določen za oddajo ponudb.
8. Informacije
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na tel. 070/84-85-84. Za ogled strešne površine se lahko interesenti predhodno
najavijo na isti telefon.
Vzorec pogodbe lahko interesenti pridobijo na tajništvu zavoda ali pa ga zahtevajo
po tel. 070/84-85-84 oziroma elektronski pošti: vasja.medvescek@dung.si.
9. Sklenitev pogodbe: uspeli upravičenec
mora skleniti pogodbo o ustanovitvi stvarne
služnosti najkasneje v 8 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega upravičenca
(ponudnika).
10. Plačilo stroškov: upravičenec se obveže plačati stroške v zvezi s pripravo pogodbe v znesku 300,00 EUR in DDV, vse
stroške z overitvijo pogodbe (notarski zapis), izvedbo pogodbe v zemljiški knjigi ter
morebitne druge stroške v zvezi z izvedbo
pogodbe.
11. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb lahko do sklenitve
pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb
ustavi.
Dom upokojencev Nova Gorica
Ob-9196/08
Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel,
na podlagi 19. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 45. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
zemljišče v naselju Pirče, parc. št. 2545,
k.o. Pirče, travnik 2 v izmeri 176,00 m2 in
njiva 2 v izmeri 1180 m2, vpisana na ZKV:
281, k.o. Pirče.
2. Zemljišče ni oddano v podnajem.
3. Izklicna cena za nepremičnino je
20.340,00 EUR. Cena nepremičnine je bila
določena na podlagi cenitvenega poročila
sodnega izvedenca, z dne 3. 11. 2008. Kupec je dolžan plačati tudi 2% davek na promet nepremičnin.
4. V postopku lahko sodelujejo državljani
držav članic EU, pravne osebe in samostojni
podjetniki s sedežem v državah članicah
EU. Ponudniki naj posredujejo svojo ponud-
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bo priporočeno v zaprti kuverti z oznako
»Ne odpiraj – ponudba za nakup zemljišča«
na naslov: Občina Kostel, Fara 30, 1336
Kostel.
5. Ob predložitvi ponudbe so ponudniki dolžni predložiti tudi varščino kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša
10% izklicne cene. Varščino so dolžni ponudniki vplačati na TRR Občine Kostel:
01365-0100005397, odprt pri Banki Slovenije, sklic: 00 0003-1, namen »varščina za
zemljišče«. Plačana varščina bo izbranemu
ponudniku brezobrestno vračunana v ceno,
drugim pa bo brezobrestno vrnjena v roku
10 dni od dneva odpiranja ponudb.
6. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
a) podatke o ponudniku:
– ime in priimek fizične osebe, naziv
pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika,
– naslov oziroma sedež,
– davčno številko,
– EMŠO oziroma matično številko,
– številko transakcijskega računa ter
naziv in sedež banke za vračilo vplačane
varščine,
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene.
Ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo
potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice
(fizične osebe), potrdila o registraciji (pravne osebe), priglasitvenega lista (samostojni
podjetniki).
7. Zemljišče se prodaja po načelu videno-kupljeno.
8. Rok za oddajo ponudb je 1. 12. 2008
do 10. ure. Upoštevane bodo tiste ponudbe,
ki bodo do tega roka prispele na vložišče
Občine Kostel, Fara 30, 1336 Kostel.
9. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo kot edini kriterij upoštevana najvišja ponujena kupnina.
10. Z uspelim ponudnikom se sklene
prodajna pogodba. Ponudnik je dolžan pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v roku
5 dni od povabila k podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku 20 dni po podpisu
pogodbe oziroma prejema računa je bistvena sestavina pogodbe.
11. Kupec nosi tudi stroške overitve
prodajne pogodbe pri notarju ter stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiško
knjižni prenos lastninske pravice na poslovni
stavbi se opravi po plačilu celotne kupnine.
12. Objava javnega poziva za zbiranje
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za zemljišče, ki je predmet tega
poziva.
13. Občina Kostel si pridržuje pravico, da
začeti postopek javnega zbiranja ponudb do
sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi.
14. Vsa dodatna pojasnila in informacije seznanijo s podrobnejšimi pogoji dražbe lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
zgoraj navedenem naslovu vsak delovni dan
na tel. 01/894-80-06, kontaktna oseba Aleš
Marolt.
15. Ogled nepremičnine je mogoč po
predhodnem dogovoru od 24. 11. 2008 do
28. 11. 2008.
Občina Kostel
Ob-9198/08
Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica
2, 3250 Rogaška Slatina, objavlja na podlagi 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07), v povezavi z 21. členom
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Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 115/07)
javni poziv
za javno zbiranje ponudb za prodajo
stavbnih zemljišč v lasti Občine
Rogaška Slatina
1. Predmet prodaje so naslednja zemljišča
Predmet prodaje je zazidljivo stavbno
zemljišče, ki v naravi predstavlja komunalno opremljeno gradbeno parcelo v ulici Na
Trati, Rogaška Slatina. Naprodaj sta parc.
št. 683/5 in 705/7, k.o. Rogaška Slatina
(kot ena gradbena enota v skupni izmeri
578 m2).
Nepremičnini sta bremen prosti, proda
se po sistemu videno kupljeno.
2. Namen javnega zbiranja ponudb
Nepremičnine ležijo v delu območja, za
katerega je sprejet Odlok o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas
(Uradni list RS, št. 114/01).
Na podlagi projektne dokumentacije, je
predvidena gradnja tipskih enodružinskih
stanovanjskih objektov, tip T1 in T2, ki jih je
izdelalo podjetje Toring d.o.o. Rogatec.
Za realizacijo gradnje stanovanjskega
objekta bo moral izbrani ponudnik oziroma
investitor izvesti naslednje aktivnosti:
– pridobiti izvedbeno projektno dokumentacijo (PGD, PZI, PID in POV),
– pridobiti gradbeno dovoljenje.
3. Vrednost stavbnega zemljišča in ostali
stroški, ki jih bo moral nositi uspeli ponudnik
Izhodiščna ocenjena vrednost kupnine za ponujeni zemljišči v kompletu znaša
24.000,00 €. V kupnini ni zajet 20% DDV.
Uspeli ponudnik ni dolžan poravnati komunalnega prispevka za gradnjo v skladu
s predpisi občine.
Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10 odstotkov
izhodiščne cene. Plačilo celotne kupnine
v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe je bistvena sestavina pravnega posla.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik ob prijavi na razpis, so določeni v razpisni dokumentaciji.
5. Informacije in razpisna dokumentacija: ogled nepremičnine je možen na kraju
samem. Kontaktna oseba na občini je Petra
Gašparić, mail: petra.gasparic@rogaska-slatina.si, dostopna vsak delovni dan od 8. do
12. ure, tel. 03/818-17-15, kjer bodo zainteresirani ponudniki lahko dobili dodatne
informacije v zvezi s prodajo nepremičnin.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu občine, do roka za
oddajo ponudbe.
6. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki morajo ponudbe oddati najkasneje do
25. 11. 2008, do 12. ure, na naslov: Občina
Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba” z navedbo »Stavbna zemljišča S2«.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja. Nepravočasne ponudbe bodo
zapečatene vrnjene ponudniku. Ponudniki
so vezani na dano ponudbo 30 dni po roku
za oddajo ponudbe.
7. Merilo za izbor: merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena
kupnina. S ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino, bo občina sklenila pogodbo
o kupoprodaji.

8. Drugi pogoji: kolikor bo občina ocenila, da bi lahko dosegla boljše pogoje za
prodajo, ali da ponudbe ne izpolnjujejo v celoti razpisnih pogojev, lahko med ponudniki
opravi pogajanja.
Občina Rogaška Slatina
Št. 430-38/2008
Ob-9254/08
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 84/07) razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so nezazidana, komunalno opremljena stavbna zemljišča namenjena 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 prodajajo neporavnane.
Izklicna cena za komunalno opremljeno
zemljišče je 75,00 EUR za m2 oziroma 90,00
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.
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;
– 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.
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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 10. 12. 2008 do 10.
ure na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, s pripisom »Javni razpis
nepremičnine – ne odpiraj!«.
Javno odpiranje ponudb bo 10. 12. 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. 01/75-90-618.
Občina Logatec
Ob-9269/08
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 sprem. 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.
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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 100.000,00
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 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 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 26. 11. 2008 do 10. ure. Na
nahrbtni strani kuverte mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
13. Odpiranje ponudb bo javno, dne
26. 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
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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-9270/08
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 sprem. 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., 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., 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
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Maribor, št. 01270-0100008403, s pripisom
»Varščina za nakup deleža družbe Staninvest 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 Staninvest 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 Staninvest d.o.o. – Ne odpiraj«, najpozneje do
26. 11. 2008 do 10. ure. Na nahrbtni strani
kuverte mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
13. Odpiranje ponudb bo javno, dne
26. 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 Staninvest
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 mestne uprave Mestne občine Maribor
pri Milici Simonič Steiner, tel. 02/22-01-239;
e-pošta: milica.simonicsteiner@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Ob-9271/08
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 sprem. 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
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premoženja – naložbe v družbo ZUM 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 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 50.000,00
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 26. 11.
2008 do 10. ure. Na nahrbtni strani kuverte
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
13. Odpiranje ponudb bo javno, dne
26. 11. 2008 ob 12.30, 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-9273/08
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
objavlja na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in sklepa Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, št.
478- 342/2008 z dne 17. 11. 2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje je nepremičnina:
parc. št. 831/4, travnik v izmeri 4242 m2,
k.o. Rogoznica.
Nepremičnina se nahaja v poselitvenem
območju P11-P1/2 Industrijska cona – sever, ki je namenjeno industriji.
Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša
70,00 €/m2 (brez DDV).
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo fizične osebe, ki so državljani članic
Evropske unije, pravne osebe s sedežem
v državah, ki so članice Evropske unije in
tujci kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS.
Ponudniki za nakup nepremičnin svoje pisne
ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno
oddajo do vključno 2. 12. 2008, na naslov:
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine«. Osebno prinesene ponudbe
je potrebno do navedenega datuma oddati
na Mestni občini Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost
in gospodarstvo, soba št. 24/2, najkasneje
do 15. ure.
Ponudbi priložijo:
– Potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% ponujene cene nepremičnine, ki se
prodaja in mora biti nakazana na transak-
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cijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki
Slovenije, številka 01296-0100016538.
– Neuspelemu ponudniku se varščina
vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb,
uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če
uspeli ponudnik brez upravičenega vzroka
odstopi od nakupa, varščina zapade v korist
Mestne občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval
župan Mestne občine Ptuj, dne 5. decembra
2008 ob 10. uri, v sobi št. 28/2 na Mestni
občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Nepravilne
ponudbe in ponudbe, ki ne bodo oddane
v skladu z določili tega razpisa, pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine.
5. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma
po poteku roka za uveljavitev predkupne
pravice. Ponudba mora veljati še 45 dni od
roka odpiranja ponudb.
6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe
oziroma od izstavitve računa. To določilo je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku
kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
7. Kupec nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse
stroške sestave pogodbe, DDV in stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu kupnine.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Mestna občina Ptuj
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
9. Nepremičnina se proda po načelu »videno – kupljeno«.
10. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, soba
št. 24, tel. 02/748-29-68 – kontaktna oseba:
Branko Novak.
Mestna občina Ptuj
Št. 478-0051/2008-2
Ob-9350/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07), sprejetega
Letnega programa o razpolaganju za leto
2008 (Uradni list RS, št. 18/08) in Sklepa
župana Občine Divača št. Ž-20/2008 z dne
7. 11. 2008, Občina Divača razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
II. Predmet prodaje:
1. Parcela številka 1079, k.o. Divača,
travnik v izmeri 2.070 m2.

Št.

Izhodiščna cena znaša 81,00 €/m2, skupna vrednost 167.670,00 €.
2. Parcela številka 1087/1, k.o. Divača,
travnik v izmeri 3.552 m2.
Izhodiščna cena znaša 81,00 €/m2, skupna vrednost 287.712,00 €.
3. Parcela številka 552/315, k.o. Divača,
gozd v izmeri 12.565 m2.
Izhodiščna cena znaša 95 €/m2, skupna
vrednost 1.193.675,00 €.
Vsa zemljišča so komunalno neoprem
ljena.
III. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišja ponujena cena.
Na parcelah 1079 in 1087/1 k.o. Divača
je predvidena gradnja bencinske črpalke.
IV. Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:
1. Prodaja se izvede po načelu »videno-kupljeno« in kupec nima pravice uveljavljati v zvezi z zemljiščem kasnejših reklamacij.
2. Izhodiščna cena je določena na podlagi ocenitve nepremičnin. Izhodiščna cena
predmetov prodaje ne vsebuje predpisanih
davčnih dajatev in drugih ostalih stroškov.
Predpisane davčne dajatve, stroški cenitve,
pravnega pregleda, vknjižbe v zemljiško
knjigo in vsi stroški, ki se nanašajo na sklenitev pravnega posla, bremenijo kupca.
Stroške pravnega pregleda, sestave kupoprodajne pogodbe, cenitve zemljišča prodajalec ocenjuje pavšalno na 1.000,00 € na
nepremičnino.
3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin, ki resnost svoje ponudbe
izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od
izhodiščne cene na podračun Občine Divača št. 01219-0100006052, sklic 00 4780051,
voden pri UJP Koper. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa vrnjena brez obresti
v roku 15 dni po izboru.
4. Ponudnik mora ponuditi kupnino, ki je
vsaj enaka ali višja od izhodiščne cene.
5. Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma naziv kupca
in naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnin za katero daje
ponudbo (vsaj parcelna številka),
– ponujena cena,
– fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe),
– matično in davčno številko ponudnika,
– pravna oseba: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– samostojni podjetniki: priglasitveni list
pristojnega davčnega organa,
– dokazila o finančnem stanju ponudnika:
– potrdilo o plačanih davkih (velja za
fizične osebe – 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
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.-je – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za sloven-
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ske pravne osebe, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero 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, ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
6. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 15
dni po odpiranju ponudb.
7. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela do vključno ponedeljka, 1. 12.
2008, do 12. ure. Ponudbe se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali priporočeno po pošti
na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, z oznako »Ne odpiraj!
Javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnin 2«.
8. Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po
prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega
ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene
kupoprodajne pogodbe v navedenem roku
se smatra, da je odstopil od sklenitve pravnega posla in vplačana varščina zapade
v korist Občine Divača. V takem primeru
prodajalec sklene pogodbo s prvim naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Notarska
potrditev kupoprodajne pogodbe mora biti
opravljena najkasneje v desetih dneh po
podpisu kupoprodajne pogodbe.
9. Najugodnejši ponudnik mora plačati
kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe na podračun Občine Divača št. 01219-0100006052,
sklic 28 75183-7200013-00000105, voden
pri UJP Koper. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
10. Vknjižba bo možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda
prodajalec po plačilu celotne kupnine.
11. Prodajalec si pridržuje pravico, da
kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe
in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih
stroškov s pripravo pisne ponudbe.
V. Informacije: podrobnejše informacije
o predmetih prodaje lahko ponudniki dobijo na Občini Divača, Kolodvorska ulica
3a, Divača, tel. 05/731-09-30, pri direktorju
občinske uprave, po predhodnem dogovoru,
v času uradnih ur.
Občina Divača
Št. 478-0052/2008-2
Ob-9351/08
Občina Divača, Kolodvorska 3a, Divača,
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07) in sprejetega Letnega programa o razpolaganju za leto
2008 (Uradni list RS, št. 18/08) in Sklepa
župana Občine Divača št. Ž-20/2008 z dne
7. 11. 2008, Občina Divača razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
II. Predmet prodaje: stanovanji v stanovanjski hiši Senožeče 82, v Senožečah.
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Zap.
št.

Stavba stoji
na parceli
št.

ID št. dela
stavbe

Površina
vm2

ID št.
stavbe

Podvložek
št.

Izhodiščna
vrednost

1.

220/13

12.E

74,63

198.ES

1099/13

57.600 €

2.

220/13

5.E

34,58

198.ES

1099/6

29.300 €

III. Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:
1. Stanovanji sta zasedeni. Z najemnikoma je sklenjena neprofitna najemna pogodba za nedoločen čas. V skladu s 176.
členom Stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 69/03) imata najemnika predkupno
pravico, ki jo določa zakon.
2. Prodaja se izvede po načelu »videno-kupljeno« in kupec nima pravice uveljavljati v zvezi z objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij.
3. Izklicna cena je določena na podlagi ocenitve nepremičnin. Izklicna vrednost
predmetov prodaje ne vsebuje predpisanih
davčnih dajatev in drugih ostalih stroškov.
Predpisane davčne dajatve, stroški ocenitve, pravnega pregleda, vknjižbe v zemljiško
knjigo in vsi stroški, ki se nanašajo na sklenitev pravnega posla, bremenijo kupca.
Stroške pravnega pregleda, sestave kupoprodajne pogodbe, cenitve zemljišča prodajalec ocenjuje pavšalno na 1.000,00 € na
nepremičnino.
4. Ponudnik mora ponuditi izhodiščni
vrednosti vsaj enako ali višjo kupnino.
5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije lahko postanejo lastniki
nepremičnin in resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne vrednosti na podračun Občine Divača št. 01219-0100006052, sklic 00 4780052,
voden pri UJP Koper. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po izboru.
6. Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v 15 dneh po
prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega
ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene
kupoprodajne pogodbe v navedenem roku
se smatra, da je odstopil od sklenitve pravnega posla in vplačana varščina zapade
v korist Občine Divača. V takem primeru
prodajalec sklene pogodbo s prvim naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Notarska
potrditev kupoprodajne pogodbe mora biti
opravljena najkasneje v desetih dneh po
podpisu kupoprodajne pogodbe.
7. Najugodnejši ponudnik mora plačati
kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe na podračun Občine Divača št. 01219-0100006052,
sklic 00 4780052, voden pri UJP Koper. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je
bistvena sestavina pravnega posla.
8. Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma naziv kupca
in naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine za katero daje
ponudbo (vsaj identifikacijska številka dela
stavbe),
– ponujena cena,
– fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe),
– matično in davčno številko ponudnika,
– pravna oseba: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– samostojni podjetniki: priglasitveni list
pristojnega davčnega organa,

– dokazila o finančnem stanju ponud
nika:
– potrdilo o plačanih davkih (velja za
fizične osebe – 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
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.-je – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo 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 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 stanovanje, ki ga dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
9. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela do vključno ponedeljka,
1. 12. 2008, do 12. ure. Ponudbe se oddajo
v zaprti ovojnici osebno ali priporočeno po
pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, z oznako »Ne
odpiraj! Javno zbiranje ponudb – prodaja
stanovanj«.
10. Vknjižba bo možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda
prodajalec po plačilu celotne kupnine.
11. Prodajalec si pridržuje pravico, da
kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe
in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih
stroškov s pripravo pisne ponudbe.
IV. Informacije: podrobnejše informacije
o predmetih prodaje lahko ponudniki dobijo na Občini Divača, Kolodvorska ulica
3a, Divača, tel. 05/731-09-30, pri direktorju
občinske uprave, po predhodnem dogovoru,
v času uradnih ur.
Občina Divača
Št. 478-0050/2008-2
Ob-9352/08
Občina Divača, Kolodvorska 3a, Divača,
izdaja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07), sprejetega
Letnega programa o razpolaganju za leto
2008 (Uradni list RS, št. 18/08) in Sklepa
župana Občine Divača št. Ž-20/2008 z dne
7. 11. 2008, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Divača
1. Nepremičnina – parcele:
– parc. št. 735/17 k.o. Divača, v izmeri
816,00 m2;
– parc. št. 735/16 k.o. Divača, v izmeri
904,00 m2;
– parc. št. 735/15 k.o. Divača, v izmeri
1.077,00 m2;
– parc. št. 735/14 k.o. Divača, v skupni
izmeri 829,00 m2;
– parc. št. 735/13 k.o. Divača, v izmeri
776,00 m2;
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– parc. št. 735/12 k.o. Divača, v izmeri
710,00 m2;
– parc. št. 735/11 k.o. Divača, v izmeri
896,00 m2;
– parc. št. 735/10 k.o. Divača, v izmeri
583,00 m2;
– parc. št. 735/9 k.o. Divača, v izmeri
641,00 m2;
– parc. št. 735/8 k.o. Divača, v izmeri
571,00 m2;
– parc. št. 735/7 k.o. Divača, v izmeri
664,00 m2;
– parc. št. 735/6 k.o. Divača, v izmeri
315,00 m2;
– parc. št. 735/5 k.o. Divača, v izmeri
509,00 m2;
– parc. št. 735/4 k.o. Divača, v izmeri
536,00 m2;
– parc. št. 735/3 k.o. Divača, v izmeri
894,00 m2;
– parc. št. 735/2 k.o. Divača, v izmeri
526,00 m2;
– parc. št. 735/1 k.o. Divača, v izmeri
2.381,00 m2;
– parc. št. 726/1 k.o. Divača, v izmeri
12.164,00 m2;
– parc. št. 726/2 k.o. Divača, v izmeri
1.077,00 m2;
– parc. št. 726/3 k.o. Divača, v izmeri
811,00 m2;
– parc. št. 726/4 k.o. Divača, v izmeri
255,00 m2;
– parc. št. 726/5 k.o. Divača, v izmeri
953,00 m2;
– parc. št. 726/6 k.o. Divača, v izmeri
807,00 m2;
– parc. št. 726/7 k.o. Divača, v izmeri
648,00 m2;
– parc. št. 727 k.o. Divača, v izmeri
1.111,00 m2;
– parc. št. 728 k.o. Divača, v izmeri
471,00 m2;
– parc. št. 552/321 k.o. Divača, v izmeri
2.216,00 m2;
– parc. št. 552/322 k.o. Divača, v izmeri
824,00 m2.
Skupni znesek vseh nepremičnin pod št.
1. znaša 2.937.060 € (84,00 EUR/m2) brez
DDV.
2. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa pod točko št. 1, se prodajajo kot zaključena celota. Ponudbe, ki se bodo nanašale
le na posamezne parcele iz tega razpisa, se
ne bodo upoštevale in bodo kot nepopolne
zavrnjene.
3. Nepremičnine, ki so predmet tega
javnega zbiranja ponudb, niso komunalno
opremljene. Komunalni prispevek bo odmerjen z odločbo, z investitorjem pa bo sklenjena pogodba o opremljanju za komunalno
opremljanje navedenega zemljišča v skladu
z določili ZPNačrt.
4. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti
idejno zasnovo in program z opisano nameravano gradnjo. Idejna zasnova in program
mora v svoji osnovi temeljiti na socialnih
programih (dom za starejše občane, socialna stanovanja, varovana stanovanja, stanovanja za mlade družine ipd.)
5. Izklicna cena nepremičnin pod točko
1. je izračunana na dan 31. 8. 2008 in znaša
84,00 €/m2.
6. V ceno zemljišča ni vključen davek na
dodano vrednost (DDV) oziroma davek na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
7. Zemljišča se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
8. Rok plačila kupnine: najkasneje
v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma v 8

Št.

dneh od izdaje računa s strani prodajalca.
Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila
s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe, ob kateri si Občina Divača obdrži vplačano varščino. Plačilo celotne
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
9. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
10. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo pravočasne. Ponudba se bo štela
za pravočasno, če bo prispela do vključno
ponedeljka, 1. 12. 2008, do 12. ure. Ponudbe se oddajo v zaprti ovojnici osebno
ali priporočeno po pošti na naslov: Občina
Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača,
z oznako »Ne odpiraj! Javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnin 1«.
Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Prepozne ponudbe
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
11. Ponudba za nakup zemljišča mora
vsebovati naslednje elemente:
– ponujena cena brez DDV, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra in ID št.
za DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– idejno zasnovo oziroma program, iz
katerega bo razvidna namen gradnje, ki se
nanaša na socialne programe, kot je opisano v 4. točki tega razpisa,
– potrdilo o plačanih davkih (velja za
fizične osebe – 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 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 izdajajo 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 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, ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
12. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
izhodiščne cene stavbnega zemljišča brez
DDV, ki je za nepremičnine pod št. 1 navedena v zadnjem odstavku 1. točke tega
razpisa, katera mora biti nakazana na podračun proračuna Občine Divača, številka:
01219-0100006052, obvezni sklic na številko 00-4780050, voden pri UJP Koper. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena
brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu
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sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo
upoštevana pri plačilu kupnine.
13. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse sestavine iz 11. točke javnega
razpisa.
14. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali jo dopolni do roka za sprejem
ponudbe, ki je določen v javnem razpisu.
V primeru umika ponudbe po preteku roka
za sprejem ponudbe se plačana varščina
ne vrne.
15. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska.
Merili za izbiro najugodnejšega ponudnika sta:
– ponujena cena brez pripadajočega
DDV (70 točk),
– idejna zasnova (30 točk).
Za najugodnejšega ponudnika bo izbran
ponudnik, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje
in dosegel najvišje število točk. Točke se
bodo računale po naslednji formuli:

P u 70
Tp
NP
P – ponudba
NP – najboljša ponudba
Tp – dobljene točke

ID u 30
ID max

va

Tid

ID – idejna zasnova
IDmax – najvišje ocenjena idejna zasnoTID – dobljene točke za ponujeno ceno

T

Tp  Tid

T – vse dobljene točke
70:30 – razmerje med ponujeno ceno in
idejno zasnovo
16. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike,
ki so sodelovali na javnem razpisu, in sicer
predvidoma v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec
bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega
ponudnika najkasneje v roku petnajst dni od
datuma odpiranja ponudb. Odločitev prodajalca je dokončna.
17. Občina Divača lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli
prekine postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
18. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
19. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
20. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost oziroma davek na promet
nepremičnin, stroške notarskih storitev ter
takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec zemljišča. Stroške pravnega pregleda,
sestave kupoprodajne pogodbe in cenitve
zemljišča prodajalec ocenjuje pavšalno na
2.000,00 €.
21. Občina Divača si obdrži predkupno
pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin
in služnost za potrebe izgradnje objektov
in omrežja javne komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice se vpišejo
v zemljiško knjigo.
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22. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07).
23. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, tel. 05/731-09-30,
pri direktorju občinske uprave, po predhodnem dogovoru, v času uradnih ur.
Občina Divača
Ob-9255/08
Na podlagi 123., 124. člena Zakona
o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Uradni
list RS, št. 67/07, 100/07 in 69/08) družba ACK d.d., Pristaniška 8, 6000 Koper
(v nadaljevanju: izdajatelj) obvešča, da je
dne 30. 10. 2008 prejela obvestilo družbe
POM-INVEST, d.d., Cankarjeva ulica 6,
2000 Maribor, da je ta družba dne 17. 9.
2008 odsvojila 33.427 delnic izdajatelja, kar
predstavlja 7,83% delež.
Istega dne je izdajatelj prejel obvestilo
družbe Steklarstvo Spectrum, d.o.o., Letališka 12, 1000 Ljubljana, da je le-ta dne 17. 9.
2008 pridobila 33.427 delnic družbe, kar
predstavlja 7,83% delež delnic izdajatelja.
ACK d.d.
uprava družbe
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Ob-9263/08
Družba Adria Capital Koper, finančni inženiring, d.d. Pristaniška 8, 6000 Koper (v
nadaljevanju: izdajatelj) na podlagi Zakona
o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) obvešča, da je dne 30. 10. 2008 prejela obvestilo
družbe POM-INVEST, družba za investiranje, d.d., Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor,
da je ta družba dne 17. 9. 2008 odsvojila
54.478 delnic izdajatelja, kar predstavlja
10,30% delež.
Istega dne je izdajatelj prejel obvestilo
družbe Mercata, finančna družba, d.d., Ljub
ljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, da je
le-ta dne 17. 9. 2008 pridobila 54.478 delnic
družbe, kar predstavlja 10,30% delež delnic
izdajatelja.
Število delnic z glasovalno pravico izdajatelja na dan 31. 10. 2008 znaša 474.274
delnic, saj 54.478 delnic oziroma 10,30%
delnic družbe, ki jih je pridobila družba Mercata, finančna družba, d.d., Ljubljana, Trg
republike 3, predstavlja lastne delnice, ker
ima izdajatelj v družbi Mercata, finančna
družba, d.d., Ljubljana, Trg republike 3, neposredni večinski delež in gre za razmerje
obvladujoče in odvisne družbe.
Skupno število lastnih delnic, ki jih ima
izdajatelj neposredno in posredno v lasti,

znaša 54.783 oziroma 10,35% vseh izdanih
delnic (predhodno stanje: 305 lastnih delnic
oziroma 0,06%). Cena lastnih delnic pri zadnji spremembi, ki je predmet tega obvestila, je znašala 18,00 EUR za delnico, skupna
vrednost posla pa 980.604,00 EUR.
Adria Capital Koper, d.d.
direktor družbe
Ob-9275/08
Likvidacijska upraviteljica družbe Beti
Moda proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. –
v likvidaciji, Tovarniška cesta 2, 8330 Metlika,
pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Novem mestu, Srg 2008/36352 z dne
4. 11. 2008, vpisan začetek postopka redne
likvidacije, objavlja poziv upnikom družbe, da
v roku 60 dni od dneva objave tega poziva
prijavijo svoje terjatve do družbe.
Prijavo terjatve je potrebno nasloviti na
likvidacijsko upraviteljico, Vida Ribič Suhodolčan, na sedež družbe Beti Moda pro
izvodnja, trgovina in storitve d.o.o. – v lik
vidaciji, Tovarniška cesta 2, 8330 Metlika,
v dveh izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje
obstoj in višino terjatev.
Beti Moda d.o.o. – v likvidaciji
likvidacijska upraviteljica
Vida Ribič Suhodolčan
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Evidence sindikatov
Št. 101-20/2008-2
Ob-8817/08
Pravila sindikata SVIZ, Živilska šola Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov
pri Upravni enoti Maribor, dne 1. 6. 1993,
pod zaporedno številko 111 ter nadaljnjimi vpisanimi spremembami, so bila zaradi
spremembe naziva sindikata spremenjena
in sprejeta na zboru sindikata dne 19. 9.
2008 in odslej nosijo naziv: Pravila SVIZ IC
Piramida Maribor, ko je bilo spremenjeno in
sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej glasi:
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije, Izobraževalni center
Piramida Maribor, s skrajšanim imenom:
SVIZ IC Piramida Maribor, s sedežem sindikata v Mariboru, Park mladih 3.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 19, z dne 13. 10. 2008.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-21/2008-2
Ob-8818/08
Upravna enota Maribor z dnem izdaje
te odločbe hrani statut sindikata Sindikat
zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, Sindikat Sončni dom Maribor, z nazivom statuta: Pravila sindikata Sončni dom
Maribor, s sedežem sindikata v Mariboru,
Železnikova ulica 10, 2000 Maribor.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 20, z dne 13. 10. 2008.
Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, Sindikat Sončni dom
Maribor, je 2177773.
Št. 101-44/2008-4
Ob-8819/08
Pravila KNSS-neodvisnost, sindikata
Geaprodukt d.o.o., s sedežem Dolenjska
cesta 244, 1000 Ljubljana, ki se hranijo pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana in so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 169, se z dne 4. 5. 2004
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-49/2008-4
Ob-8879/08
Pravila sindikata z imenom Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Tehniški muzej Slovenije, Parmova ulica 33, 1000 Ljubljana, se
z dnem 15. 10. 2008 hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad, Linhartova
13, Ljubljana. Pravila so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljub
ljana, izpostavi Bežigrad, pod zaporedno
številko 2, za leto 2008.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-9199/08
Ime medija: i-TV.
Izdajatelj: Kabelska produkcija d.o.o.,
Drska 46, 8000 Novo mesto.
Zastopnika: Janko Tori, direktor; Barbara
Novak, prokuristka.
Lastnik: M 1, podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljanska cesta
3A, 1236 Trzin, 100% lastnik.
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Objave gospodarskih družb
Ob-9226/08
V skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah likvidacijski upravitelj
družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
– v likvidaciji objavlja poziv upnikom:
Vlada Republike Slovenije je dne 1. 10.
2008 pod št. 47701-6/2008/3 sprejela sklep,
da se zoper družbo Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob
Savi začne postopek likvidacije. Navedena
odločitev je bila vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 29. 10.
2008 s sklepom Srg 2008/35362.
Upnike pozivam, naj v roku 30 dni od
dneva objave tega poziva v Uradnem listu
RS, prijavijo svojo terjatev. Vlogo morajo
poslati skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo računa upnika, na katerega naj se prijavljena terjatev
poravna.
Prijavo terjatve upniki pošljejo na naslov
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Zagorje
ob Savi, Grajska 2 – v likvidaciji.
Likvidacijski upravitelj
Franc Stošicki, univ. dipl. inž. rud.
Ob-9299/08
Ustanovitelj družbe Modro Polje
Alfa, nepremičnine, d.o.o., matična št.
1993500000:
– Hofer Kommanditgesellschaft, Hofer
Straße 1, 4642 Sattledt, Avstrija, ki ga zastopa Friedhelm Dold.
Družbenik ugotavlja, da je dne 6. 6.
2008 vplačal naknadna vplačila v višini
1.600.000,00 EUR na podlagi sklepa o naknadnih vplačilih kapitala.
Družbenik na dan 7. 11. 2008 sprejme
naslednji sklep o vrnitvi naknadnih vplačil
v obliki izplačila.
1. Sklep o izplačilu naknadnih vplačil
Družba Modro Polje Alfa, d.o.o. izplača
edinemu družbeniku Hofer Kommanditgesellschaft vplačana naknadna vplačila v višini 1.600.000,00 EUR. Naknadna vplačila se
izplačajo v obliki denarnih sredstev.
Skladno s 495. členom ZGD-1 vplačana naknadna vplačila niso namenjena kritju
osnovnega kapitala ob izgubi. Izplačilo se
bo izvedlo po poteku roka 3 mesece od dne,
ko bo ta sklep o izplačilu objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Hofer Kommanditgesellschaft

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-9200/08
Skupščina družbe DUNIS družba za
upravljanje z naložbami in skladi d.o.o., Celovška cesta 182, 1000 Ljubljana, je dne
16. 10. 2008 sprejela sklep o zmanjšanju
kapitala, ki glasi:
Osnovni kapital družbe v višini 2.616.425,00 EUR se zmanjša za
2.606.425,00 EUR. Po opravljenem zni
žanju kapitala, znaša osnovni kapital
družbe 10.000,00 EUR.

Glede na navedeno, družba DUNIS
d.o.o. poziva upnike družbe, da se zglasijo
pri družbi in podpišejo izjavo ali se strinjajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
DUNIS d.o.o.
Ob-9227/08
Direktor družbe Monteko Trgovinsko podjetje, d.o.o. Šmarje, s sedežem
v Šmarjah, Šmarje številka 10, vpisana
v sodno/poslovnem registru Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve pod vložno številko 10102500,
z matično številko 5349729, z vpisanim
osnovnim kapitalom nominalne vrednosti
353.166,99 EUR, Glavina Ludvik – Nazarij
skladno z določbami 520. člena ZGD-1,
objavlja naslednji sklep:
1. osnovni kapital družbe, ki znaša
v nominalni vrednosti 353.166,99 EUR, se
zmanjša za znesek skupne nominalne vrednosti lastnih deležev družbe z omejeno odgovornostjo Monteko d.o.o., ki znaša v višini
211.432,46 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po zmanjšanju v nominalni vrednosti 141.734,53 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom lastnih
deležev v breme rezerv za lastne deleže.
Pozivamo upnike, da se v treh mesecih
od te objave zglasijo pri družbi in izjavijo, ali
se strinjajo z znižanjem osnovnega kapitala. Upnikom se zagotavlja pravica po 520.
členu ZGD-1.
Monteko d.o.o. Šmarje
direktor
Glavina Ludvik – Nazarij

Sklici skupščin
Ob-9320/08
Popravek
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. člena statuta družbe
DATALAB Tehnologije d.d., uprava družbe
objavlja popravek sklica 7. skupščine družbe DATALAB Tehnologije d.d., Koprska 92,
1000 Ljubljana, ki bo 8. 12. 2008 ob 15. uri
na sedežu družbe.
Uprava objavlja popravek sklica 7. skupščine, ki je bil objavljen dne 7. 11. 2008
v Uradnem listu RS, št. 105/08.
Popravlja se predlog sklepov pod 4. točko dnevnega reda, kjer je v zadnjem stavku
prvega odstavka prišlo do računske napake.
Ta stavek se po novem glasi:
»Osnovni kapital bo po povečanju
razdeljen na 121.519 kosovnih imenskih
delnic.«
DATALAB Tehnologije d.d.
uprava družbe
Ob-9201/08
Uprava družbe Mesarstvo Šentjur d.d.,
proizvodnja in predelava mesa, Cesta Leona Dobrotinška 15, Šentjur, na podlagi
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
na podlagi Statuta družbe sklicuje

9. redno skupščino,
ki bo dne 18. 12. 2008 ob 11. uri, v prostorih družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z dnevnim redom.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalko glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Damjan Belič, za preštevalko
glasov se imenuje Minka Pevec. Skupščini
prisostvuje vabljeni notar.
3. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta, letnim poročilom za poslovno leto 2006 in 2007, z bilančno izgubo,
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006 in 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta, letnim poročilom za poslovno leto 2006 in 2007 in
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za leto 2006 in 2007.
4. Preračun zneska osnovnega kapitala
v evre.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 437.994.000,00 SIT se preračuna
v eure po tečaju zamenjave tako, da znaša
1.827.716,57 EUR.
5. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe se zmanjša
v skladu s 379. členom ZGD-1, zaradi pokrivanja prenesene izgube iz poslovanja
v preteklih letih.
Osnovni kapital se zmanjša iz
1.827.716,57 EUR za 1.389.722,57 EUR
na 437.994,00 EUR.
6. Spremembe statuta družbe in potrditev čistopisa statuta.
Predlog sklepa:
6.1. Spremeni se 3. točka statuta tako,
da glasi:
»3.1 Osnovni kapital družbe znaša
437.994,00 EUR (štiristosedemintridesettisočdevetstoštiriin devetdeset 00/100) eurov
in je razdeljen na 437.994 (štiristosedemintridesettisočdevetstoštiriindevetdeset) prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
3.2 Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim lastnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe, pri čemer ima vsaka kosovna delnica en glas,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
3.3 Vse delnice so v celoti vplačane.«
6.2. Skupščina potrdi čistopis statuta,
izdelan skladno z navedenimi spremembami, ki je kot priloga sestavni del tega
sklepa.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa uprave:
Ugotovi se, da vsem članoma NS z dnem
28. 6. 2008 poteka mandat:
Na predlog nadzornega sveta se skupščini družbe predlaga, da potrdi naslednje
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člane v nadzorni svet za dobo 4 let, od dneva imenovanja dalje:
– Jože Jurkovič,
– Franci Kokot,
– Pušnik Anton.
Gradivo za dnevni red je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, vsak delavnik
v tednu od 9. do 12. ure.
Udeležba na skupščini – Skupščine se
lahko udeležijo imetniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci, ki se na skupščino prijavijo najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine in so osem dni pred zasedanjem
skupščine vpisani v delniško knjigo družbe.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pisno.
Udeležence naprošamo, da se pol ure
pred začetkom zasedanja prijavijo v sprejemni pisarni.
Mesarstvo Šentjur d.d.,
Ob-9217/08
Uprava družbe Kompas Celje d.d., Celje,
Glavni trg 1, 3000 Celje, sklicuje na podlagi
295. člena ZGD-1 in v skladu z 38. in 39.
členom statuta
skupščino
družbe Kompas Celje d.d., Celje,
ki bo dne 15. 12. 2008 ob 12. uri v Celju,
Glavni trg 1, Celje, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
Uprava in nadzorni svet predlagata,
da predsednik skupščine skladno z določili 40. člena statuta ugotovi prisotnost in
sklepčnost zasedanja skupščine na podlagi seznama prisotnih oziroma zastopanih
delničarjev ter o tem poroča skupščini pred
pričetkom glasovanja.
2. Uporaba bilančnega dobička za leto
2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: celotni bilančni dobiček v višini
4.806 EUR ostane neuporabljen.
3. Podelitev razrešnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep: članom uprave in nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica.
4. Prehod na euro.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe:
1. Razveljavi se sklep skupščine zapisan v notarskem zapisniku skupščine
SV 1179/06 z dne 14. 12. 2006, sprejet pod
točko četrtič dnevnega reda.
2. Izvede se prehod na euro kot sledi:
a) ugotovi se, da ima družba 11.833 delnic, katerih nominalna vrednost 1.000 SIT je
na dan uvedbe eura znašala 4,17 EUR;
b) osnovni kapital družbe se izračuna kot
zmnožek števila delnic in vrednosti ene delnice izražene v eurih ter znaša 49.343,61
EUR.
c) Razlika med zneskom osnovnega kapitala izračunanim v skladu s točko b) tega
sklepa in zneskom osnovnega kapitala preračunanim po tečaju zamenjave SIT z EUR
v višini 34,62 EUR se prerazporedi v kapitalske rezerve.
d) Navadne imenske delnice z nominalnim zneskom 1.000 SIT se zamenjajo za
kosovne delnice, in sicer tako, da se ena
navadna imenska delnica z nominalnim zneskom 1.000 SIT zamenja za eno navadno
imensko kosovno delnico.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep:
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a) Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša z zneska
49.343,61 EUR za znesek 24.340,29 EUR,
tako da sedaj znaša 25.003,32 EUR.
b) Zmanjšanje osnovnega kapitala za
24.340,29 EUR se izvede z umikom 5.837
delnic družbe, ki jih družba že ima. Pri
zmanjšanju kapitala se uporabijo določbe
ZGD-1 o rednem zmanjšanju osnovnega
kapitala.
c) Za umik delnic se uporabijo:
– znesek osnovnega kapitala v višini
24.340,29 EUR,
– kapitalske rezerve v višini 123.884,20
EUR.
6. Sprememba statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe:
1. Člen 6 Statuta se spremeni, tako da
glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 25.003,32
EUR (z besedo: petindvajsettisoč tri in
32/100) EUR in je razdeljen na 5.996 (pettisoč devetstošestindevetdeset) kosovnih
delnic.«.
2. Spremeni se prvi odstavek 17. člena
statuta, tako da poslej glasi:
»Uprava ima dva člana, to je predsed
nika uprave in namestnika predsednika
uprave.«.
3. Spremeni se 18. člen statuta, tako da
poslej glasi:
»Predsednik uprave in namestnik predsednika uprave zastopata družbo posamično in brez omejitev.«
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe vsak delavnik od 9. do 12.
ure do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi
udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
Kompas Celje d.d., Celje
predsednik uprave
Branislav Preša
Ob-9221/08
Na podlagi Statuta delniške družbe
ONIKS d.d. Jesenice in 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo
21. redno skupščino
delniške družbe ONIKS d.d. Jesenice,
Spodnji Plavž 26,
ki bo dne 16. 12. 2008 ob 13. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe Spodnji Plavž 26,
Jesenice.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Vojko Pintar.
2. Sprememba članov upravnega odbora.
Predlog sklepa:
2.1 Skupščina se seznani z odstopnimi
izjavami članov upravnega odbora in ugotovi, da z dnem 16. 12. 2008 preneha funkcija
članom upravnega odbora:
– Florijan Velikajne,
– Branko Pretnar,
– Vinko Pogačnik.

2.2 Z dnem 17. 12. 2008 se za člane
upravnega odbora z mandatom šestih let
imenujejo:
– Bogdan Soban,
– Tomaž Repinc,
– Ernest Poženel.
3. Sprememba firme, skrajšane firme,
sedeža in poslovnega naslova družbe.
Predlog sklepa:
Spremeni se firma družbe tako, da glasi:
HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem d.d.
Spremeni se skrajšana firma družbe
tako, da glasi: HIT LARIX d.d.
Spremeni se sedež družbe tako, da glasi: 4280 Kranjska Gora.
Spremeni se poslovni naslov družbe
tako, da glasi: Borovška cesta 99, 4280
Kranjska Gora.
V skladu s sklepom o spremembi firme,
skrajšane firme, sedeža družbe in poslovnega naslova se uskladi besedilo statuta
družbe.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, vsak delovni dan od objave sklica,
od 8. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave in so vpisani v delniški knjigi KDD po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležence
prosimo, da ob prihodu prijavijo udeležbo,
podpišejo seznam prisotnih delničarjev, pooblaščencev oziroma zastopnikov.
Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim predlaganim sklepom pisno sporočijo upravi v roku
7 dni po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri v istem prostoru. Skupščina bo
v tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
ONIKS d.d. Jesenice
Ob-9251/08
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statuta družbe direktor družbe Internetno bratstvo in mreža
d.d., Komenskega ulica 30, 1000 Ljubljana,
sklicujem
skupščino
družbe Internetno bratstvo
in mreža d.d.,
ki bo v Novi Gorici, dne 16. 12. 2008,
s pričetkom ob 11. uri, na sedežu notarke
Katjuše Gorjan, Ul. XXX. divizije 23, Nova
Gorica, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnica Helena Devetak. Za-
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pisnik o poteku skupščine bo vodila notarka
Katjuša Gorjan iz Nove Gorice.
2. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki (334. člen ZGD).
Predlogi sklepov:
a) Osnovni kapital družbe, ki znaša
25.000 EUR in je razdeljen na 25.000 navadnih prosto prenosljivih delnic na prinosnika,
se poveča s stvarnim vložkom za največ
5.026.755,00 EUR na največ 5.051.755,00
EUR, z izdajo do največ 5.026.755 novih
navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic na prinosnika enega razreda, z emisijskim zneskom posamezne nove delnice
1,00 EUR. Nove navadne prosto prenosljive
kosovne delnice na prinosnika tvorijo z že
izdanimi navadnimi prosto prenosljivimi kosovnimi delnicami na prinosnika isti razred.
Ob nakupu nove delnice mora biti emisijski
znesek v celoti vplačan. Znesek v osnovnem kapitalu, ki pripada posamezni novi
kosovni delnici na prinosnika (pripadajoč
znesek) znaša 1,00 EUR.
Stvarni vložek se pridobi od delničarja
S.C.I. Skynet, s sedežem na naslovu Monaco, Principato, Avenue de la Costa 27
– 98000, matična št. 06SC12305.
Predmet stvarnega vložka je 60% poslovnega deleža irske družbe Tuskell Limited, vpisane v register družb CRO (Companies Registration Office) dne 20. 10. 1999
pod št. 313968, s sedežem Iveagh Court,
Harcourt Road, Dublin, Irska. Uprava družbe mora z delničarjem S.C.I. Skynet skleniti
sporazum o prevzemu stvarnega vložka.
b) Nove delnice v celoti vpiše in vplača
S.C.I. Skynet, zato bo prva prodaja novih
delnic potekala brez ponudbe javnosti in
brez objave prospekta. Novo izdane delnice
se vpišejo s pisno izjavo (vpisnim potrdilom)
najkasneje v 30 dneh od dneva objave v javnem časopisju skladno s 5. členom statuta
družbe.
c) Končno število novih delnic in končni
znesek povečanja osnovnega kapitala na
podlagi tega sklepa skupščine s sklepom
določi uprava družbe, ob soglasju nadzornega sveta, glede na število dejansko vpisanih
in vplačanih delnic.
d) Po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register družba Internetno bratstvo in mreža d.d., Komenskega cesta 30,
Ljubljana, izda 5.026.755 novih navadnih
kosovnih delnic na prinosnika z emisijsko
vrednostjo 1,00 EUR vsaka.
Delnice se izdajo v nematerializirani ob
liki.
Vpis povečanja osnovnega kapitala in
izdaja navadnih kosovnih delnic bosta objavljeni v Uradnem listu RS.
Delnice so prosto prenosljive in se prenašajo v skladu z zakonom in dajejo imetniku pravice iz drugega odstavka 176. člena
ZGD-1.
V primeru, da izvedba povečanja osnovnega kapitala ne bo vpisana v sodni register
v roku enega leta od dneva sprejetja tega
sklepa, se vpisnikom opravljena plačila za
delnice na njihovo zahtevo vrnejo v nadaljnjih petnajstih dneh.
3. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: sedež družbe se spremeni, tako da se glasi: Mednarodni prehod
6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da spremeni statut družbe,
tako da ga uskladi z izvedbo povečanja
osnovnega kapitala družbe in izdajo novih
delnic ter spremembo sedeža.

Št.

Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki, ki bodo na dan objave skupščine vpisani
v delniško knjigo vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana.
Pooblastila morajo biti pisna in se arhivirajo
v družbi.
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničar
ali pooblaščenec svojo udeležbo na skupščini pisno prijavi družbi najkasneje 3 dni
pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za
udeležbo je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje 3 dni pred dnem zasedanja
skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je od dneva objave tega sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine dostopno na sedežu
družbe Komenskega cesta 30, Ljubljana.
Gradivo bo predloženo tudi na zasedanju
skupščine.
Internetno bratstvo in mreža d.d.
Ob-9259/08
Na podlagi 36. člena Statuta delniške
družbe Skupina Claas d.d. Ljubljana, Zaloška cesta 171 in 11. člena Poslovnika o delu
skupščine, sklicujem
redno skupščino
delniške družbe Skupina Claas d.d.
Ljubljana,
ki bo v torek, 17. 12. 2008, ob 10. uri,
v sejni sobi družbe na Zaloški cesti 171,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Skupščini prisostvuje notarka Nada Kumar.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsedujočega skupščine imenuje Tomaž
Čad, za preštevalca glasov Peter Zavasnik
in Gašper Gorenc, za zapisnikarja Tjaša
Vugrinec.
2. Odločanje o pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep: na podlagi druge in osme alinee prvega odstavka 247. člena ZGD-1B in v skladu
z 20. in 21. členom statuta družbe na predlog uprave in nadzornega sveta sprejmejo
pooblastilo upravnemu odboru za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic v predlaganem besedilu.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu.
4. Izvolitev članov upravnega odbora.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep: za
člane upravnega odbora se za mandatno
obdobje 5 let izvolijo: Iztok Kocjančič, Dušan
Slak, Peter Zavasnik, Rudi Bregar, Darja
Prebil, Zdravko Čupković, Pavel Prebil.
Popolno gradivo za skupščino je od dneva sklica skupščine dalje na vpogled vsem
delničarjem in njihovim pooblaščencem
v tajništvu direktorja družbe na naslovu Zaloška cesta 171, Ljubljana, vsak delovni dan
od 11. do 14. ure, od dneva objave sklica
skupščine do dneva zasedanja skupščine.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in
pravico do uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje
tri dni pred sklicem skupščine do 14. ure
v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim sklepom
o katerih bo odločala skupščina, pošljejo
upravi-direktorju delniške družbe najkasneje
v roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine v Uradnem listu RS.
Skupina Claas d.d. Ljubljana
direktor Pavel Prebil
Ob-9260/08
Na podlagi 7.2. točke Statuta družbe Birostroj Computers d.d. Maribor, Mladinska
ulica 3, sklicuje uprava – direktorica družbe
14. redno skupščino
družbe Birostroj Computers d.d.
Maribor,
ki bo dne 17. 12. 2008 na sedežu družbe
v Mariboru, Mladinska ulica 3, v II. nadstropju, s pričetkom ob 13. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave se izvolijo organi
skupščine, in sicer: za predsednika skupščine Milan Gerič, za preštevalca glasov se
izvolita Irena Košar, Kure Mihael.
Na seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa
o pokrivanju izgube za leto 2007 in podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta za leto 2007.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta nastala izguba iz leta
2007 v znesku 210.458,00 EUR, ostane nepokrita.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
3. Odpoklic člana nadzornega sveta ter
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokliče se članica
nadzornega sveta Zlatka Šutovič. V nadzorni svet se izvoli Milan Gerič z začetkom
mandata 1. 1. 2009.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki; pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, v korist katerih
bodo tri dni pred izvedbo skupščine delnice
delniške družbe Birostroj Computers d.d.
Maribor vknjižene v delniški knjigi družbe.
Skupščine se lahko udeležijo
Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred pričetkom
skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo.
Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno v družbi.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
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Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v tajništvu na sedežu
družbe Mladinska ulica 3 v Mariboru, in sicer vsak delavnik od dneva objave sklica
skupščine do zasedanja skupščine med 10.
in 12. uro.
Delničarji lahko sporočijo svoje morebitne
nasprotne predloge v roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine. Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in poslani na sedež družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne v istih prostorih ob 14. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Birostroj Computers d.d.
uprava

C22.290

Ob-9265/08
Direktor družbe Imgrad Ljutomer d.d.,
Babinska c. 5, Ljutomer na podlagi Zakona
o gospodarskih družbah in Statuta družbe
sklicuje

C31.090
C33.150

skupščino
družbe Imgrad Ljutomer d.d.,
ki bo v torek, 16. decembra 2008,
z začetkom ob 12. uri, v poslovnih prostorih
družbe Imgrad Ljutomer d.d., Babinska cesta 5, 9240 Ljutomer.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika ter dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli za predsednico skupščine Horvat Blanko, za preštevalki glasov
Počič Dragico in Jerebič Marico.
Skupščina se seznani, da bo zapisnik
o delu skupščine vodil notar Šömen Franc.
2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto
2007 in odločanje o bilančnem dobičku leta
2007 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček družbe po stanju
na dan 31. 12. 2007 se razporedi na:
– formiranje zakonskih rezerv v višini 5% osnovnega kapitala v znesku 41,50
EUR,
– preostali del v znesku 788,56 EUR
se pusti nerazporejen.
2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za njuno delo v letu
2007, s čimer potrdi in odobri njuno delo
v letu 2007.
3. Sprememba imena družbe.
Predlog sklepa: spremeni se ime družbe, tako da je novo ime družbe Ultramarin,
razvojno podjetje d.d. Skrajšano ime družbe
je Ultramarin d.d.
4. Sprememba dejavnosti.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se spremeni in uskladi
s standardno klasifikacijo dejavnosti tako,
da se brišejo vse dosedanje dejavnosti in
se na novo vpišejo naslednje dejavnosti:
C16.240 Proizvodnja lesene embalaže
C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa, plute, slame in protja
C17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona
C22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas
C22.220 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas
C22.230 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo

C23.620
C25.110
C25.120
C25.611
C25.619
C29.320
C30.120
C30.200
C30.300

E38.110
E38120
E38.210
E38.220
E39.000
F41.200
F42.990
F43.110
F43.210
F43.220
F43.290
F43.310
F43.320
F43.330
F43.390
F43.990
G46.190
G46.720
G46.730
G46.740

G46.750
G47.520

G47.790
G47.890
G47.910
G47.990
H49.410
H52.100
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Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas
Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo
Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov
Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva
Prekrivanje kovin s kovino
Drugi površinska in toplotna
obdela kovin
Proizvodnja drugih delov in
opreme za motorna vozila
Proizvodnja čolnov za
razvedrilo in šport
Proizvodnja železniških in
drugih tirnih vozil
Proizvodnja zračnih in
vesoljskih plovil
Proizvodnja drugega pohištva
Popravila in vzdrževanje ladij
in čolnov
Zbiranje in odvoz nenevarnih
odpadkov
Zbiranje in odvoz nevarnih
odpadkov
Ravnanje z nenevarnimi
odpadki
Ravnanje z nevarnimi odpadki
Saniranje okolja in drugo
ravnanje z odpadki
Gradnja stanovanjskih in
nestanovanjskih stavb
Gradnja drugih objektov nizke
gradnje
Rušenje objektov
Inštaliranje električnih napeljav
in naprav
Inštaliranje vodovodnih,
plinskih in ogrevalnih napeljav
in naprav
Drugo inštaliranje pri gradnjah
Fasaderska in štukaterska dela
Vgrajevanje stavbnega
pohištva
Oblaganje tal in sten
Druga zaključna gradbena dela
Druga specializirana gradbena
dela
Nespecializirano posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov
Trgovina na debelo s kovinami
in rudami
Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in
sanitarno opremo
Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje
Trgovina na debelo s kemičnimi
izdelki
Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z gradbenim materialom,
kovinskimi izdelki, barvami in
steklom
Trgovina na drobno
v prodajalnah z rabljenim
blagom
Trgovina na drobno na
stojnicah in tržnicah z drugim
blagom
Trgovina na drobno po pošti ali
po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, stojnih in tržnic
Cestni tovorni promet
Skladiščenje

H52.240
H52.290

Pretovarjanje
Špedicija in druge spremljajoče
prometne dejavnosti
I55.100
Dejavnost hotelov in podobnih
nastanitvenih obratov
I55.203
Oddajanje zasebnih sob
gostom
I55.209
Druge nastanitve za krajši čas
K64.200 Dejavnost holdingov
L68.100 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
L68.200 Oddajanje in obratovanje
lastnih ali najetih nepremičnin
M69.200 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje
M70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
M71.129 Drugo tehnično projektiranje in
svetovanje
M72.190 Raziskovalna in razvojna
dejavnost na drugih področjih
naravoslovja in tehnologije
M73.110 Dejavnost oglaševalskih
agencij
M74.300 Prevajanje in tolmačenje
N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil
v najem in zakup
N77.120 Dajanje tovornjakov v najem in
zakup
N77.210 Dajanje športne opreme
v najem in zakup
N77.290 Dajanje drugih izdelkov za
široko rabo v najem in zakup
N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem
in zakup
N82.110 Nudenje celovitih pisarniških
storitev
Glavna dejavnost družbe je:
C22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas
5. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
Na podlagi dne 20. 7. 2007 v Uradnem
listu RS, št. 65/08 objavljenega poziva na
podlagi sklepa skupščine družbe Imgrad
Ljutomer, številka 4, z dne 27. 6. 2008,
k vpisu novih delnic, se izvede izdaja novih
navadnih imenskih kosovnih delnic, ki imajo
enake lastnosti kot obstoječe delnice in so
namenjene izključno obstoječim delničarjem
družbe.
Osnovni kapital družbe Imgrad Ljutomer d.d. se poveča za 1.146.000,00
EUR, iz dosedanjih 1.532.961,94 EUR na
2.678.961,94 EUR. Za znesek povečanja
družba izda 274.163 novih navadnih imenskih kosovnih delnic in tako se poveča število delnic družbe s predhodnih 367.359
na 641.522.
6. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe Imgrad Ljutomer
d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Imgrad
Ljutomer d.d., in sicer se na podlagi zgornjih
sklepov spremeni točka 2.1 – firma družbe, točka 3 – dejavnost družbe in točka 4
– osnovni kapital.
Dopolni se točka 8 – letno poročilo, dobiček in dividenda, z naslednjim besedilom:
V skladu z zakonskimi določili se delavcem omogoči participiranje pri dobičku
družbe, če so za to izpolnjeni pogoji in če
delavsko udeležbo na dobičku potrdi skupščina družbe.
Skupščina pooblašča predsednika skupščine za podpis čistopisa statuta.
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Gradivo
Gradivo za skupščino in obrazložitve
sklepov je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, vsak delovni dan med 9. in
14. uro.
Imgrad Ljutomer d.d.
uprava družbe
Št. 08000405
Ob-9267/08
Uprava družbe Farm Ihan d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
in na podlagi 7. člena Statuta družbe sklicuje
14. sejo skupščine,
ki bo dne 17. 12. 2008 ob 8. uri na sedežu družbe, Breznikova cesta 89, 1230
Domžale.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom, imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Dušan Korošec, za preštevalca glasov se imenuje Uroš Jutraž in Matjaž
Ježek. Skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar Miro Bregar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim
letnim poročilom za leto 2007 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu.
3. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo
teh dveh organov v letu 2007.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2008 se
imenuje družba Rating d.o.o., Celje.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa uprave:
Ugotovi se, da na njeno željo preneha
mandat v NS Marti Zajec.
Na predlog nadzornega sveta skupščina
za novega člana NS za dobo 4 let od dneva imenovanja dalje imenuje Stojana Hergoutha, MBA.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Ihan, Breznikova c. 89, vsak delavnik
v tednu od 9. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, njihovi pooblaščenci, zastopniki in člani
nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi
10 dni pred skupščino. Vsaka delnica velja
en glas. Delničarji ali njihovi pooblaščenci
najavijo svojo udeležbo na skupščini najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine na
naslov družbe, pri čemer mora pisna prijava
in eventualno pooblastilo prispeti na sedež
družbe najpozneje do vključno 14. 12. 2008.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja deponirano na
sedežu družbe.
Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so
najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini.

Št.

Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred
vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za
fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj
in datum, podpis pooblastitelja ter podatke
o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime
in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja.
Farme Ihan d.d.
uprava družbe
Ob-9268/08
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, uprava družbe Finance Zupanc d.d., Kocenova 2a,
3000 Celje, objavlja sklic
izredne skupščine delničarjev,
ki bo v sredo, 17. 12. 2008, ob 9. uri, na
sedežu družbe v Celju, Kocenova 2a.
Za sejo skupščine predlagamo naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini delničarjev
v sprejem naslednji sklep:
Ugotovi se udeležba in izvolijo se delovna telesa skupščine po predlogu uprave.
Skupščini prisostvuje notar Srečko Gabrilo iz Žalca.
2. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se osnovni kapital v skladu s 358. in 359. členom ZGD-1 poveča iz
sredstev družbe, kot sledi:
Osnovni kapital se poveča s preoblikovanjem splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala v osnovni kapital.
Dokapitalizacija iz sredstev družbe se izvaja po bilanci stanja na dan 31. 10. 2008, ki
je bila revidirana in vsebuje pozitivno mnenje revizorja brez pridržka.
Osnovni kapital družbe, ki znaša
2.670.672,68 EUR, se poveča s preoblikovanjem splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala v znesku 529.327,32 EUR
v osnovni kapital, tako da osnovni kapital po
dokapitalizaciji znaša 3.200.000,00 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede brez nove izdaje kosovnih delnic. Delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi na
dan sprejema tega sklepa, pripadajo novi
zneski v osnovnem kapitalu v sorazmerju
z njihovimi deleži v dosedanjem osnovnem
kapitalu družbe.
Družba ima izdanih 640.000 navadnih
imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna
delnica ima enak delež in pripadajoči znesek
v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa
glede na število izdanih kosovnih delnic.
Uprava družbe bo po vpisu sklepa v sodni register o povečanju zneskov osnovnega
kapitala obvestila vse upravičene delničarje.
Z dnem vpisa v sodni register se šteje, da so
novi deleži polno vplačani.
Zaradi povečanja osnovnega kapitala iz
sredstev družbe se spremeni 5.1. člen statuta družbe tako, da se sedaj glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
3.200.000,00 (tri milijone dvesto tisoč
00/100) EUR in je razdeljen na 640.000
(šeststo štirideset tisoč) navadnih imenskih
kosovnih delnic brez nominalnega zneska.
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Delnice so vplačane v celoti pred vpisom
osnovnega kapitala v sodni register.«
Skupščina delničarjev sprejme čistopis
statuta.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Celju, Kocenova 2a, vsak torek in četrtek med 10. in 12.
uro, od dneva objave sklica skupščine do
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri
klirinško depotni družbi (KDD) 10 dni pred
zasedanjem skupščine in bodo najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavili udeležbo na skupščini.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, mora biti prijavi priloženo tudi pooblastilo. Zastopnik pravne osebe mora prijavi
priložiti izpis iz sodnega registra oziroma
predlog za vpis v sodni register, iz katerega
je razvidna oseba pooblaščena za zastopanje.
Odločanje
Vse sklepe predlaganega dnevnega
reda sprejme skupščina z večino oddanih
glasov.
Finance Zupanc d.d.
uprava družbe
Št. 1/08

Ob-9290/08

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe Enterfin, finančna družba, d.d. Koper, Pristaniška 12,
uprava sklicuje
1. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Enterfin, d.d., Koper,
ki bo v petek, 19. 12. 2008, v sejni sobi
družbe, Pristaniška 12/V, ob 13. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih organov ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Leon Klemše, za preštevalki glasov Tatjana Cepak in Katja Gaberšček. Seji
skupščine bo prisostvovala vabljena notarka
Mojca Tavčar Pasar.
2. Volitev članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: za člane nadzornega sveta družbe Enterfin, d.d., Koper, se
z mandatom štirih let izvoli: Milan Modic,
Boris Marolt in Drago Skornšek.
3. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu uprave družbe, na Pristaniški 12
v Kopru, od dneva sklica skupščine naprej
vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Pravico
udeležbe na skupščini imajo lastniki delnic,
v korist katerih bodo te, na dan skupščine,
vknjižene v delniški knjigi družbe, oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo
na skupščini.
Enterfin, d.d., Koper
uprava družbe
Iztok Škrlj
predsednik nadzornega sveta
Vlado Pahor
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Ob-9291/08
Na podlagi točke 7. c statuta delniške
družbe Kovinska Bled, d.d., sklicujem
14. zasedanje skupščine
delniške družbe Kovinska Bled, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 15. 12. 2008, ob 14.
uri, na sedežu družbe na Bledu, Seliška cesta
4b, z naslednjim dnevni redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in ugotavljanje
prisotnosti notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
potrdi se predsednik skupščine in ugotovi se
prisotnost notarja.
2. Letno poročilo o poslovanju družbe za
leto 2007 in poročilo nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave družbe za leto 2007
in poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2007.
3. Razporeditev čistega dobička iz poslovnega leta 2007 in razporeditev bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz poslovnega leta 2007 v višini 36.313,00 EUR se razporedi v povečanje zakonskih rezerv v višini
1.816,00 EUR, razlika se prenese v bilančni
dobiček. Iz bilančnega dobička se razporedi
delničarjem 50.000,00 EUR.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: upravi družbe in članom
nadzornega sveta Kovinska Bled, d.d. se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2007.
5. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: sejnina za člane nadzornega sveta je 150,00 EUR, za predsednika
200,00 EUR.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svojo
udeležbo na skupščino pisno prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine. Pravočasno prijavljeni delničar, njegov
pooblaščenec ali zastopnik se mora pol ure
pred začetkom skupščine izkazati z osebnim
dokumentom.
Vsa gradiva in besedila predlogov sklepov
o katerih bo skupščina odločala, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delavnik med 8. in 11. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti pismeno obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po
sklicu skupščine pri upravi družbe.
Če skupščina na štirinajstem zasedanju
ne doseže sklepčnosti, se bo skupščina ponovila (drugi sklic) isti dan, to je 15. 12. 2008,
ob 15.30, v istih prostorih z istim dnevnim redom. Na njej se bo veljavno odločalo ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Kovinska Bled, d.d.
uprava
Ob-9294/08
Uprava družbe Opalit d.d., Tržaška cesta
2, Ljubljana, v skladu s statutom in ZGD-1
sklicuje
skupščino družbe,
ki bo dne 15. 12. 2008, ob 13. uri, v prostorih družbe Equity d.o.o., Žebljarska pot 5,
1240 Kamnik.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine
se imenuje Jure Prebil, za preštevalca glasov
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se imenuje Marko Smole. Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Potrditev sklepov skupščine z dne 4. 9.
2008.
Predlog sklepa: potrdijo se vsi sklepi,
sprejeti na skupščini družbe Opalit d.d. dne
4. 9. 2008.
3. Pooblastilo upravi za vložitev tožbe.
Predlog sklepa: skupščina pooblasti upravo, da vloži tožbo na vrnitev nezakonito odtujenih delnic družbe Opalit d.d. nazaj ustanovitelju družbi Opalith Establishment.
4. Soglasje za prodajo 100% delnic družbe Opalit d.d.
Predlog sklepa: skupščina daje soglasje
za prodajo 100% delnic družbe Opalit d.d.
5. Soglasje, da se družba Opalit d.d. spoji
z družbo Opalith Establishment.
Predlog sklepa: skupščina daje soglasje
za spojitev družb Opalit d.d. in Opalith Establishment.
6. Uvedba enotirnega sistema upravljanja.
Predlog sklepa: v družbi Opalit poslovne
storitve d.d. se uvede enotirni sistem upravljanja.
7. Soglasje za prodajo delnic družbe Iskra
Mehanizmi d.d.
Predlog sklepa: skupščina daje soglasje
za prodajo delnic družbe Iskra Mehanizmi
d.d., Lipnica.
8. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta, skladno s sprejeto spremembo sistema upravljanja pod točko 6 iz dvotirnega
sistema v enotirni sistem, kot je razvidno iz
gradiva, ki je sestavni del in priloga tega sklepa in ki je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe od dne objave sklica skupščine vključno do dne zasedanja skupščine.
9. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v skladu s sprejetimi spremembami statuta družbe Opalit d.d. in prehodom na enotirni sistem upravljanja se z dnem
zasedanja skupščine odpokličejo člani nadzornega sveta Jure Prebil, Marko Smole in
Aleš Erbežnik.
10. Imenovanje članov upravnega od
bora.
Predlog sklepa: za člane upravnega odbora se imenujejo Jure Prebil, Marko Smole
in Aleš Erbežnik z mandatno dobo pet let od
dne zasedanja te skupščine.
Gradivo za delničarje je na vpogled na
sedežu družbe Equity d.o.o., Žebljarska pot 5,
1240 Kamnik, vsak delovni dan od 9. do 14.
ure. Skupščine se lahko udeležijo delničarji in
njihovi pooblaščenci, ki prijavijo upravi svojo
udeležbo na skupščini za udeležbo in glasovanje na skupščini.
Opalit d.d. Ljubljana
Ob-9298/08
Na podlagi 6.2 točke statuta delniške družbe Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, uprava družbe
sklicuje
14. skupščino
delniške družbe Geodetski zavod
Slovenije d.d.,
ki bo dne 16. 12. 2008 ob 10. uri, v prostorih kongresnega centra Hotela Mons, Pot za
Brdom 55, Ljubljana.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter seznanitev o prisotni notarki.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

Za predsednico skupščine se izvoli odvetnica mag. Gordana Vran, za preštevalca
glasov se izvolita Brigita Artiček in Jan Florjanič.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Erika Braniselj iz Ljubljane.
2. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
a) Sedež družbe se prenese v Trzin in se
s tem v zvezi spremeni besedilo 1.3. točke
statuta družbe.
Poslovni naslov družbe se prenese na naslov Brodišče 30, Trzin.
b) Dejavnost družbe Geodetski zavod Slovenije d.d. (v nadaljevanju: GZS d.d. se uskladi z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
c) Spremeni se statut GZS d.d. tako, da
se v tretjem odstavku, točke 4.3., beseda
»direktor« nadomesti z besedami »generalni
direktor«.
d) Dopolni se statut GZS d.d. tako, da se
za točko 7.3 doda nova točka 7.3., ki glasi:
»Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti za
izplačilo upravi.«
Dosedanje točke 7.3., 7.4. in 7.5. postanejo točke 7.4., 7.5. in 7.6.
e) Pooblasti se upravo družbe za sprejem in podpis čistopisa Statuta družbe GZS
d.d. v skladu s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z odstopnimi izjavami Tadeja Jurca, Tatjane Gorenc in Mateja
Kuharja. Izbris članov nadzornega sveta je
že priglašen sodnem registru gospodarskih
družb.
Skupščina izvoli člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev.
Delničarjem je gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda
ter čistopis Statuta GZD d.d. na vpogled na
dejanskem in sedanjem sedežu družbe GZS
d.d., na naslovu Brodišče 30, Trzin, v tajništvu družbe, vsak delovnik od 8. do 15. ure,
od dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki so tri dni pred
sejo skupščine vpisani v delniško knjigo, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela
najmanj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci
morajo pooblastilo deponirati na sedanjem
dejanskem naslovu sedeža družbe Brodišče
30, Trzin, najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine podajo upravi pisno utemeljen nasprotni predlog sklepov k posameznim točkam dnevnega reda.
Geodetski zavod Slovenije, d.d.
uprava
dr. Božena Lipej
Št. 247/2008
Ob-9303/08
Na podlagi tretjega odstavka 34. člena
Statuta delniške družbe Mladina časopisno
podjetje d.d., Ljubljana, sklicujem
skupščino
družbe Mladina časopisno podjetje d.d.,
Ljubljana,
ki bo dne 15. 12. 2008, ob 10. uri, v prostorih družbe Mladina časopisno podjetje d.d.,
Ljubljana, na naslovu Dunajska cesta 51, Ljub
ljana, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Matej
Kavčič, odvetnik iz Ljubljane.
Za preštevalko glasov se imenuje Simona
Traunšek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek iz Ljubljane.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2007 z mnenjem revizorja in pisnega poročila
nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega
poročila za leto 2007, sklepanje o pokrivanju
bilančne izgube in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2007, z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi
in potrditvi letnega poročila za leto 2007.
2.2. Skupščina se seznani s pokrivanjem
bilančne izgube iz poslovnih let 2006 in 2007
v skupni višini 133.219,00 EUR v breme rezerv in drugih sestavin kapitala.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2007.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta družbe v predlaganem
besedilu, ki so priloga in sestavni del tega
sklepa.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2008.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2008 se imenuje Deloitte revizija d.o.o. / Deloitte d.o.o., Dunajska 9, 1000
Ljubljana.
Udeležba in glasovanje na skupščini:
skladno z določbo 33. člena statuta družbe
Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana, se
skupščine lahko udeležijo in na njej glasujejo
delničarji, ki svojo udeležbo pisno prijavijo na
sedežu družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Delničarji lahko odločajo na skupščini po svojih pooblaščencih, ki morajo pisna pooblastila
za zastopanje shraniti na sedežu družbe vsaj
3 dni pred sejo skupščine, v upravičenih primerih pa najmanj 1 uro pred sejo.
Gradivo: gradivo za skupščino z utemeljenimi predlogi sklepov vključno z besedilom
predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo
je vsem delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe Mladina časopisno podjetje d.d., Ljub
ljana, Dunajska cesta 51, Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in 12. uro od dneva objave
sklica skupščine dalje.
Mladina časopisno podjetje d.d.,
Ljubljana
Denis Tavčar
predsednica uprave
Št. 79
Ob-9337/08
Uprava družbe Litijska mesarija d.d.
na podlagi Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) in na podlagi 19. člena Statuta družbe sklicuje
12. sejo skupščine,
ki bo dne 17. 12. 2008 ob 14. uri, na sedežu družbe, Slatna 1, 1275 Šmartno.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom, imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine
se imenuje Dušan Korošec, za preštevalki
glasov se imenujeta Ani Vidmar in Ani Prosenc. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Bregar.

Št.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim
letnim poročilom za leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
k letnemu poročilu.
Predlog sklepa:
2.1. Bilančna izguba v višini 511.460 EUR
ostane nepokrita.
2.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za delo teh dveh organov v letu 2007.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe za poslovno leto 2008 se imenuje družba Rating d.o.o., Celje.
4. Izvolitev člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev.
Predlog sklepa:
Na podlagi odstopne izjave člana nadzornega sveta z dne 3. 11. 2008, preneha mandat članu nadzornega sveta Urošu Jutraž.
Na predlog nadzornega sveta se za člana
nadzornega sveta predstavnika delničarjev
imenuje …….
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe,
Litijska mesarija d.d., Slatna 1, 1275 Šmartno,
vsak delavnik v tednu od 9. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, njihovi pooblaščenci, zastopniki in člani
nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo
delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi 10
dni pred skupščino. Vsaka delnica velja en
glas. Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo svojo udeležbo na skupščini najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine na naslov družbe, pri čemer mora pisna prijava
in eventualno pooblastilo prispeti na sedež
družbe najpozneje do vključno 14. 12. 2008.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja deponirano na
sedežu družbe.
Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom
zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki
služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred vstopom
v sejno sobo. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe
mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis
pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu;
za pravne osebe pa ime in priimek, naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Litijska mesarija d.d.
uprava družbe

Nasprotni predlogi
Ob-9202/08
Delničarja družbe IBT d.d., Gimnazijska
cesta 16, 1420 Trbovlje, Andrej Knific, stanujoč Gabrsko 43, 1420 Trbovlje ter Janez
Forte, stanujoč Dom in vrt 43, 1420 Trbovlje,
podajta na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah v zakonskem roku pravočasne nasprotne predloge predlogom sklepom
skupščine, ki so bili objavljeni v Uradnem listu
Republike Slovenije, št. 101, z dne 24. 10.
2008 v zvezi s sklicem 13. seje skupščine
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delniške družbe IBT projektiranje in inženiringi
d.d. Trbovlje.
1. Uprava družbe IBT d.d. Trbovlje, pod
točko 3. dnevnega reda 13. seje skupščine,
predlaga sprejetje sklepa z naslednjo vsebino: direktorju in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2007.
Delničarja Andrej Knific in Janez Forte pod
točko 3. dnevnega reda predlagata sprejetje
nasprotnega sklepa, in sicer z naslednjo vsebino: direktorju in nadzornemu svetu se ne
podeli razrešnica za leto 2007.
2. Uprava družbe IBT d.d. Trbovlje, pod
točko 4. dnevnega reda 13. seje skupščine
predlaga sprejetje sklepa z naslednjo vsebino: bilančna izguba iz poslovnega leta 2007
se pokrije iz splošnega prevrednotovalnega
popravka kapitala.
Delničarja Andrej Knific in Janez Forte pod
točko 4. dnevnega reda predlagata sprejetje nasprotnega sklepa, in sicer z naslednjo
vsebino: bilančna izguba iz poslovnega leta
2007 se pokrije z vplačilom denarnih zneskov
s strani direktorja družbe in predsednika nadzornega sveta v posledici njunega nezakonitega poslovanja.
3. Delničarja Andrej Knific in Janez Forte
predlagata tudi razširitev dnevnega reda 13.
seje skupščine ter podajata naslednje predloge sklepov:
1. V posledici negativnega poslovanja
v preteklih obdobjih se vodstvo družbe zadolži za pripravo sanacijskega programa.
Predlog sklepa: zaradi slabega poslovanja v preteklih poslovnih obdobjih se direktorja družbe zadolži, da v roku 60 dni od dneva
skupščine, pripravi sanacijski načrt ter plan
poslovanja družbe za leto 2009 ter o vsem
tem pisno obvesti delničarje družbe.
2. Zaradi suma storitve kaznivih dejanj
pri poslovanju družbe s strani vodstva družbe ter predsednika nadzornega sveta se
predlaga njuna razrešitev.
Predlog sklepa: iz krivdnih razlogov se
razreši dosedanji direktor družbe Odlazek
Matjaž in se na mesto direktorja imenuje Forte Janez. Iz krivdnih razlogov se razreši dosedanji predsednik nadzornega sveta družbe
Odlazek Anton in se na mesto predsednika
nadzornega sveta imenuje Knific Andrej.
IBT d.d. Trbovlje
Matjaž Odlazek, direktor

Sklepi skupščin
Ob-9228/08
Družba Sumont, gradbeništvo, investicije
in druge storitve, d.o.o., Savska cesta 22,
4000 Kranj, matična številka 3386180000,
na podlagi drugega odstavka 495. člena
ZGD-1 objavlja, da so bili na skupščini družbenikov dne 6. 11. 2008 soglasno sprejeti
naslednji sklepi:
1. Družbeniku Janezu Beleharju se vrnejo z njegove strani vplačana naknadna
vplačila v znesku 119.254,97 EUR.
2. Družbeniku Andreju Goričanu se vrnejo z njegove strani vplačana naknadna
vplačila v znesku 44.886,17 EUR.
3. Vračilo naknadnih vplačil se izvede
v roku 2 let od dneva sprejema tega sklepa,
vendar pa ne prej kot v treh mesecih od
objave tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije. Naknadna vplačila se do
poteka roka vračila iz prejšnjega stavka ne
obrestujejo.
Sumont, d.o.o.
Janez Belehar, direktor

Stran

3758 /

Št.

107 / 14. 11. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Zavarovanja terjatev
SV 826/08
Ob-9205/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 826/08 z dne 4. 11. 2008,
je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja v 1.
nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta Slavka Likoviča 5A, Jesenice,
stoječi na parc. št. 1859 k.o. Jesenice, v izmeri 68,42 m2, last zastaviteljev Jureta Strleta in Janike Škulj iz Radovljice – vsakega
od njiju do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 10. 2008, zastavljeno v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, matična
številka 5026237000, s sedežem v Ljubljani,
Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000,00 CHF s pripadki.
SV 827/08
Ob-9206/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 827/08 z dne 4. 11. 2008,
je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu
Cesta Slavka Likoviča 5A, Jesenice, stoječi
na parc. št. 1859 k.o. Jesenice, v izmeri
68,42 m2, last zastaviteljev Jureta Strleta in
Janike Škulj iz Radovljice, vsakega od njiju
do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne
27. 10. 2008, zastavljeno v korist upnice
SKB banke d.d. Ljubljana, matična številka:
5026237000, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 40.000,00 CHF s pripadki.
SV 469/08
Ob-9207/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Puppis iz
Ljubljane, opr. št. 469/08 z dne 29. 10. 2008,
je bilo stanovanje št. 9, v IV. nadstropju v izmeri 24,66 m2, in kleti v izmeri 1,45 m2, ki
se nahaja v stanovanjski stavbi Rozmanova
ulica 5, Ljubljana, ki se nahaja na parc. št.
3575 in parc. št. 3577 k. o. Tabor, h kateremu spada tudi ustrezen solastninski delež na skupnih delih, objektih in napravah
stanovanjske hiše na naslovu Rozmanova
5, Ljubljana ter zemljišča na katerem hiša
stoji – parc. št. 3575 in parc. št. 3577 k.o.
Tabor, ki je v solasti Marka Kosa, Mlinše
29, 1411 Izlake, EMŠO 1506971500012 in
Erike Kos, Mlinše 29, 1411 Izlake, EMŠO
1209972505064, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 8. 10.
2008, za vsakega do ene polovice, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR z obrestno mero v višini 7% letno, s končno zapadlostjo 28. 12.
2013 ter z možnostjo predčasne zapadlosti
v primerih, določenih v 14. členu Hipotekarne kreditne pogodbe št. 634778-002 z dne
29. 10. 2008 v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, MŠ:
5026237.
SV 470/08
Ob-9208/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Puppis iz
Ljubljane, opr. št. 470/08 z dne 29. 10. 2008,
je bilo stanovanje št. 9 v IV. nadstropju v izmeri 24,66 m2, in kleti v izmeri 1,45 m2, ki
se nahaja v stanovanjski stavbi Rozmanova
ulica 5, Ljubljana, ki se nahaja na parc. št.

3575 in parc. št. 3577 k. o. Tabor, h kateremu spada tudi ustrezen solastninski delež na skupnih delih, objektih in napravah
stanovanjske hiše na naslovu Rozmanova 5, Ljubljana ter zemljišča na katerem
hiša stoji, ki je v solasti Marka Kosa, Mlinše
29, 1411 Izlake, EMŠO 1506971500012 in
Erike Kos, Mlinše 29, 1411 Izlake, EMŠO
1209972505064, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 8. 10.
2008, za vsakega do ene polovice, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR z obrestno mero v višini 7% letno s končno zapadlostjo 28. 12.
2013 ter z možnostjo predčasne zapadlosti
v primerih, določenih v 14. členu Hipotekarne kreditne pogodbe št. 635177-001 z dne
29. 10. 2008 v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, MŠ:
5026237.
SV 741/08
Ob-9213/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,
opr. št. SV 741/08 z dne 5. 11. 2008, je dvosobno stanovanje št. 15, v tretjem nadstropju
stanovanjske stavbe z naslovom Dražgoška
ulica 6, Kranj, stoječe na parc. št. 930/5, k.o.
Kranj, z ident. št. stavbe 2100-183, v skupni izmeri 54,40 m2, v lasti Vesne Jambrešić, Hrastje 35, 4000 Kranj, na podlagi kupoprodajne pogodbe za stanovanje z dne
22. 10. 2008, sklenjene s prodajalko Marjano Markun, Dražgoška ulica 6, 4000 Kranj,
zastavljeno v korist upnice UniCredit Banke
Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000, Ljub
ljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve višini 113.653,00 CHF,
z obrestno mero 12-mesečni Libor + 2,70%
letno, z rokom vračila v 240 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja anuiteta in kredit
v celoti zapade 31. 10. 2028, z možnostjo
predčasne zapadlosti oziroma enostranske
odpovedi kreditne pogodbe s strani upnika
v primerih, določenih v 19. točki Pogodbe
o dolgoročnem deviznem kreditu v CHF št.
KR01 273204010, z vsemi ostalimi pp. ter
stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem
vračila terjatve.
SV 735/08
Ob-9214/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 753/08 z dne 6. 11.
2008, je bila nepremičnina – stanovanje št.
4, v izmeri 54,84 m2 v nadstropju S, ležečem v stanovanjski hiši na naslovu Livadna
ulica 30, 2000 Maribor, stoječe na parc. št.
550, vl. št. 1223, k.o. Spodnje Radvanje in
katero je zastavitelj pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
415/93 z dne 16. 9. 1993, ki je bila sklenjena
s prodajalcem – družbo Turistično gostinsko podjetje Pohorje p.o. Maribor, zastavljena v korist banke – upnice: Raiffeisenbank
Eberndorf registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung, s sedežem na naslovu Bahnstraße 22, enolična identifikacijska
številka 1870653, 9141 Eberndorf, Avstrija,
v zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve upnice do dolžnika in zastavitelja
v višini 23.000,00 EUR, z obrestno mero, ki

je spremenljiva in enaka 3-mesečnemu Euriborju, povečanem za fiksni pribitek v višini
2,00% – skupna letna obrestna mera znaša
na dan sklenitve kreditne pogodbe 7,250%;
z vračilom kreditnega zneska v 262 enakih
glavničnih in obrestnih obrokih vsakič 20.
dne v mesecu in z zapadlostjo zadnjega
obroka kredita na dan 20. 9. 2030 – oziroma
na odpoklic upnice.
SV 799/08
Ob-9249/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 799/08 z dne 6. 11. 2008, je
bila nepremičnina – z identifikacijsko številko 2016-00011-14 – stanovanje št. 14, v izmeri 30,66 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Pavšičeva ulica 30,
1370 Logatec, stoječi na parc. št. 1554/31,
vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
na Vrhniki, v vl. št. 1245, k.o. Blekova vas, ki
je last zastaviteljev Hamberger Silve, EMŠO
št.: 0912973505407, stan. Lavričeva ulica
05, 1234 Mengeš in Brecl Marka, EMŠO št.:
1202967500556, stan. Preglov trg 01, Ljub
ljana, do idealnega solastninskega deleža
1/10, zastavljena v korist kreditodajalca:
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična št: 1319175000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
65.785,70 CHF, v evrski protivrednosti po
referenčnem tečaju ECB, s pripadki.
SV 943/2008
Ob-9250/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 943/2008 z dne
7. 11. 2008, je dvosobno stanovanje številka
1, v nadstropni etaži poslovno stanovanjske
zgradbe na naslovu Pernica 8H, Pernica,
v izmeri 71,18 m2, parc. št. 87/16 k.o. Pernica, katerega lastnica je Milena Čas, EMŠO
0105970505373, stanujoča Vosek 38, Pernica, do celote, na podlagi originalne prodajne pogodbe, sklenjene v notarskem zapisu
notarja Miloša Lešnika, opr. št. SV 519/2008
z dne 11. 10. 2008, sklenjene med Koler Robertom in Patricijo kot prodajalcema in Čas
Mileno kot kupko, ter na podlagi originalne
overjene kupoprodajne pogodbe številka
6/32-5438/1-04 z dne 19. 4. 2004, sklenjene
med Pošto Slovenije, d.o.o. kot prodajalko
in Koler Robertom ter Patricijo kot kupcema,
zastavljeno v korist Nova KBM d.d., Ulica
Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka
5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 35.000,00 EUR s pp.
SV 2635/08
Ob-9353/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljub
ljane, opr. št. SV-2635/08 DK-296/07 z dne
6. 11. 2008, je bila nepremičnina – kletno
stanovanje 2 A2, v skupni izmeri 55,98 m2,
v stanovanjskem objektu na naslovu Cesta
na Svetje 9/2 v Medvodah, ki je last zastavitelja Lazić Draga, rojenega 7. 5. 1948,
stanujočega Cesta na Svetje 9, Medvode,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
6. 12. 1999, sklenjene med njim kot kupcem
ter Kavčič Boštajnom, rojenim 28. 8. 1967,
stanujočim Na Delih 5, Ljubljana - Šent-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vid, kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnika Zupanič Matjaža, stanujočega Na
Brezno 55, Brezovica pri Ljubljani, EMŠO
0510963500090, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 16.000,00 EUR s pripadki,
napram dolžniku Lazić Dragu, stanujočem
Cesta na Svetje 9, Medvode.
SV 682/08
Ob-9354/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, opr. št. SV 682/08,
DK 56/08, z dne 11. 11. 2008, notarja Milana Dolgana iz Ljubljane, je na enosobnem
stanovanju št. 4, v izmeri 42 m2, v pritličju
stanovanjske stavbe na Mekinčevi ulici 15,
1000 Ljubljana, ki stoji na parc. št. 184/1 k.o.
Štepanja vas, v solasti zastaviteljev Alojza
Senčarja in Janje Senčar, oba Mekinčeva
ulica 15, Ljubljana – za vsakega do idealnega deleža 1/2, pridobljena zastavna pravica
v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, za terjatev
do kreditojemalca Alojza Senčarja, Mekinčeva ulica 15, Ljubljana, v višini glavnice
91.794,00 CHF s pp.
SV 2860/2008
Ob-9355/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub
ljane, opr. št. SV-2860/2008 z dne 7. 11.
2008, je bilo dvosobno stanovanje št. 7/09
v 7. nadstropju stavbe v Ljubljani, Bijedićeva 3, sedaj Kunaverjeva 1 in 3, Ljubljana,
ki stoji na parc. št. 951/165 (prej parc. št.
951/2), k.o. Dravlje, h kateremu pripada
tudi pripadajoči prostor v kleti in garažni
boks v kleti, in sicer prvi z desne ob izhodu
v garažo, v solasti zastaviteljev Saša Sevška, Ljubljana, Kunaverjeva ulica 9 in Mojce
Sevšek, Ljubljana, Na jami 5, vsakega do
1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne
18. 11. 2002, sklenjene med Aleksandrom
Radisavljevićem, 531 Carnation Place, Victoria British Columbia, Kanada, zastavljeno
v korist upnice Zveza bank registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bank und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung, Paulitschgasse
5-7, A-9010 Klagenfurt/Celovec, Avstrija,

Št.

enolična identifikacijska številka 1870637,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
260.000,00 EUR, s pripadki.
SV 489/2008
Ob-9356/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Ternar iz
Murske Sobote, opr. št. SV 489/2008 z dne
30. 10. 2008, je bilo dvosobno stanovanje
v izmeri 62,30 m2, številka stanovanja 6, v II.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Lendavska ulica 43a, 9000 Murska Sobota,
identifikator stavbe 1980.ES, ki stoji na parc.
št. 270/2, vpisani v vložno številko 4127 katastrska občina Murska Sobota, s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih, napravah in s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem stanovanjske hiše na
naslovu Lendavska ulica 43a, 9000 Murska
Sobota, ki je v lasti kreditojemalke-zastaviteljice Mertük Slavice, Bratonci 144B, 9231
Beltinci, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 27. 10. 2008 sklenjene med Šoštarič
Vlasto in Celec Gregorjem, oba na naslovu
Lendavska ulica 43a, Murska Sobota, kot
prodajalcema in Mertük Slavico, Bratonci
144b, Beltinci, kot kupovalko, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 15. 5. 2003
sklenjene med Mura, European Fashion
Design, Proizvodnja oblačil, d.d., Murska
Sobota, kot prodajalko in Šoštarič Vlasto,
Kukava 73, Juršinci in Celec Gregorjem,
Postružnikova 8, Ljutomer, kot kupcema, na
podlagi overjenega prepisa soinvestitorske
pogodbe številka 13/LS-5/89 z dne 13. 4.
1989, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Murska Sobota
in Tovarno oblačil in perila »Mura«, Murska
Sobota, aneksa k tej pogodbi z dne 15. 12.
1989, sklenjenega med istima strankama in
vknjižbenega dovolila k tej pogodbi z dne
20. 5. 2008, ki ga je podala Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, zastavljeno za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v znesku 93.200,00 CHF,
s pp, s končnim rokom vračila 31. 10. 2033,
v korist zastavne upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana,
matična številka 5860571.
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SV 832/08
Ob-9357/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 832/08 z dne 11. 11. 2008,
je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja v 1.
nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 36, Jesenice, stoječi na parc. št. 402, k.o. Jesenice, v izmeri 58,34 m2, last zastavitelja Ernija Kesića,
Cesta maršala Tita 36, Jesenice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 4. 11. 2008,
zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, matična številka 5026237000,
s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 58.000,00
EUR s pripadki.
SV 853/08
Ob-9358/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenice, opr. št. SV 853/08 z dne
11. 11. 2008, je bila nepremičnina z ident.
št. 2180-541-1, stanovanje št. 1, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na
naslovu Moste 36, Žirovnica, stoječe na
parc. št. 807/2, k.o. Žirovnica, v izmeri
161,81 m2, last zastaviteljev Klavdije Polanec, Kajuhova cesta 24a, Bled in Roberta
Vereša, Gorenjska ulica 17, Bled, na podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 7. 2008,
zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., matična številka 2211254000,
s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
100.000,00 EUR s pripadki.
SV 683/08
Ob-9359/08
Na podlagi notarskega zapisa opr. št.
SV 683/08, DK 57/08, z dne 11. 11. 2008,
notarja Milana Dolgana iz Ljubljane, je na
ident. št. 1772-2632-25 (stanovanjska raba
v izmeri 62 m2), v lasti zastaviteljice Dragice Kopular, Ljubljana, Polje, cesta XX 19,
pridobljena zastavna pravica v korist Zijade
Zidar, Ljubljana, Štihova ulica 25, za terjatev
do 150.000,00 EUR, do dolžnikov MDK trgovina d.o.o., Ljubljana, Dragice Kopular in
Marice Kopular, obe Ljubljana, Polje, cesta
XX 19.

Stran

3760 /

Št.

107 / 14. 11. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave sodišč
Izvršbe
In 139/2008
Os-8961/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In I 1245/2007
z dne 27. 7. 2007, je bil opravljen v korist
upnikov: 1. Komunala Kranj d.o.o., Ulica
Mirka Vadnova 1, Kranj, 2. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, Kranj, ki
jih zastopa Domplan d.d., Bleiweisova c. 14
in 3. Domplan Kranj d.d., Bleiweisova cesta
14, Kranj, proti dolžnici Magdi Vraničar, Šorlijeva ulica 33, Kranj, zaradi izterjave 858,38
EUR s pripadki, rubež nepremičnine, to je
stanovanja št. 3 v 1. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Šorlijeva ulica 33,
Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnice Magde Vraničar.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 10. 2008
In 430/2008
Os-8802/08
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 21. 4. 2008, opr. št. In 430/2008, je
bil dne 3. 6. 2008 opravljen v korist upnice
UniCredit Banke Slovenija, Šmartinska 140,
Ljubljana, rubež stanovanja v skupni izmeri 117,20 m2, v II. nadstropju stanovanjske
hiše Malgajeva 10, Ljubljana, parc. št. 1296,
vl. št. 958, Spodnja Šiška, last dolžnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2008
In 454/2007
Os-8801/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 454/07 z dne
12. 12. 2007, je bila v izvršilni zadevi upnika Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova
ul. 10, Ptuj, zoper dolžnika Pišek Mirana,
Kajuhova ul. 11, Kidričevo, zaradi izterjave
369,19 EUR s pp, po izvršitelju Valent Aljoši zarubljena nepremičnina, stanovanje na
naslovu Kajuhova ul. 11, Kidričevo, v drugem nadstropju večstanovanjske hiše, ki je
vpisana pod vl. št. 261, k.o. Lovrenc na
Dravskem polju, parc. št. 180.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 14. 10. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1031/2008
Os-8080/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagateljice Deželne banke Slovenije d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana, objavlja
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. E-15/88 – P z
dne 27. 2. 1989, sklenjene med prodajalcem
SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad
Celje ter kupovalko Kmetijsko zadrugo Emona, Koščeva 2, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil poslovni prostor v poslovno
stanovanjskem objektu SPB 1 center Domžale, sedaj označen v zemljiški knjigi kot

nepremičnina št. 81.E, v vložku 5731/82,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote,
na podlagi pogodbe o prevzemu sredstev in
obveznosti SV 3581/2003 z dne 4. 11. 2003,
sklenjene med Slovensko zadružno kmetijsko banko d.d. Ljubljana, Kolodvorska 9,
Ljubljana ter Hranilno kreditno službo Domžale p.o., Ljubljanska 72, Domžale.
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 17. 9. 2008
Dn 3394/2008
Os-8207/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukej Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice postopka Viktorije Rojc, Plavje 86, Škofije, ki jo zastopa
odvetnica Irena Jerman iz Kopra, zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige, dne
22. 9. 2008 odločilo
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za nepremičnine s parc. št. 869/6,
gozd v izmeri 209 m2, s parc. št. 1265/3,
gozd v izmeri 5268 m2, s parc. št. 1267/12,
njiva v izmeri 1214 m2 in s parc. št. 1267/13,
vrt v izmeri 504 m2, vse k.o. Plavje, pri katerih je z verjetnostjo izkazana lastninska
pravica Viktorije Rojc, Plavje 86, Škofije,
EMŠO 3009914505575, do celote.
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 22. 9. 2008
Dn 1969/2008
Os-8398/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljev postopka: Vilme Toth, Prisoje 2, Koper in Josipa Totha,
Prisoje 2, Koper, ki ju oba zastopa odvetnik Rajko Trunkl iz Kopra, zoper nasprotne
udeležence: 1. Nedo Muženič, Dekani 135,
Dekani; 2. Dorjana Muženiča, Sveti Anton
9, Pobegi in 3. Sabino Muženič, Sveti Anton
9, Pobegi, zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige, dne 22. 9. 2008 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške knjige za parcelo št. 1352/4, pašnik
v izmeri 50 m2, k.o. Sveti Anton, pri kateri
je z verjetnostjo izkazana lastninska pravica Vilme Toth, Prisoje 2, Koper, EMŠO
2607954505382, do celote.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 9. 2008

Dn 9788/2006
Os-5646/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Sonje Krope, Slovenska cesta 51b, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 32.E, podvl. št. 3925/32, k.o. Vič,
dne 12. 5. 2008, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pod opr. št. Dn 9788/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
409/67 z dne 6. 12. 1967, sklenjene med
GP Tehnogradom Ljubljana, Tržaška cesta
68a ter Vuga Majo in Vanjo za nepremičnino
z identifikatorjem 32.E, podvl. št. 3925/32,
k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 14384/2004
Os-7997/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana,
ki ga po pooblastilu zastopa Mojca Čandek
Petrič, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini s parc. št. 1179/2, vpisani v vl.
št. 2481, k.o. Stožice, dne 22. 7. 2008, pod
opr. št. Dn 14384/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe iz leta 1973,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Universal, Glonarjeva 8, Ljubljana (kot prodajalcem) in Ljubljanskimi mlekarnami, Tolstojeva 63, Ljubljana (kot kupcem),
– aneksa h kupoprodajni pogodbi iz leta
1990, sklenjenega med GP Universal (kot
prodajalcem) in Mercator-Savica, d.d. (kot
kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
Dn 16006/2004
Os-8413/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Majde Kompare, Podjunska 12, Ljubljana, ki jo zastopa družba
SPL, d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, dne
29. 8. 2008, pod opr. št. Dn 16006/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
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– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1 z dne 12. 11. 1991 in aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne 4. 10.
1993, sklenjene med Društvom novinarjev
Slovenije, Vošnjakova 8, Ljubljana (kot prodajalcem) in Terezijo Mlinarič, Vošnjakova
10, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. dela stavbe
1725-00591-3 in 1725-00591-4, stoječi na
parc. št. 2342/1, k.o. Ajdovščina,
– darilne pogodbe z dne 17. 1. 1994,
sklenjene med Terezijo Mlinarič (kot darovalko) in Martino Mlinarič (kot obdarjenko),
za nepremičnini, ki imata sedaj ident. št.
dela stavbe 1725-00591-3 in 1725-00591-4,
stoječi na parc. št. 2342/1, k.o. Ajdovščina,
– kupoprodajne pogodbe z dne 29. 7.
1994, sklenjene med Martino Erbel, Vošnjakova 10, Ljubljana (kot prodajalko) in
Majdo Kompare, Podjunska 12, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnini, ki imata
sedaj ident. št. dela stavbe 1725-00591-3
in 1725-00591-4, stoječi na parc. št. 2342/1,
k.o. Ajdovščina.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na 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 29. 9. 2008
Dn 32101/2004
Os-8414/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi Kušar Alenke, Trnovski pristan 10,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju z ident. št.
1722-4413-013, v Ljubljani, Trnovski pristan
10, vpisanem v vl. št. 5908/1, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 6. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 32101/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
soinvestitorske pogodbe št. 188/85 z dne
19. 12. 1985, sklenjene med Zavodom za
izgradnjo Ljubljane TOZD Inženiring Ljub
ljana ter Kušar Alenko in Kušar Igorjem, oba
Ziherlova 10, Ljubljana, za stanovanje št.
13, v soseski VS-1 Trnovo, objekt E-3.
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 19. 9. 2008
Dn 31383/2004
Os-8415/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi Korunič Jelke, Polje cesta V/3, Ljub
ljana, ki jo zastopa SPL d.d., Frankopanska
18/a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju z ident.
št. 1772-1436-024, v Ljubljani, Polje cesta
V/7, Ljubljana, vpisanem v vl. št. 2018/1,
k.o. Slape, dne 14. 8. 2008, pod opr. št.
Dn 31383/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 3.
1967, sklenjene med Gradbenim podjetjem
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Obnova Ljubljana in Antauer Jožetom, Soteska 10, Ljubljana, za garažni boks št. 3
s shrambo,v stolpiču S-2, Slape Polje,
– sporazuma o razdelitvi premoženja
neznanega datuma, sklenjenega med Antauer Jožetom in Antauer Amalijo, Prečna
2, Piran,
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 10.
1983 in dodatka z dne 14. 10. 1983, sklenjene med Antauer Amalijo in Korunič Jelko,
Polje cesta V/3, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2008
Dn 34441/2004
Os-8416/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marka Kneza, Študentovska ulica 11, Ljubljana,
ki ga zastopa Alenka Reisner, odvetnica iz
Domžal, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino parc. št. 320 (hiša – z.k. Telo
II), vpisano v vl. 291, k.o. Ljubljana mesto,
dne 7. 4. 2008, pod opr. št. Dn 34441/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 9.
1976, sklenjene med Petrov Milanom, Študentovska ul. 11, Ljubljana, Petrov Sonjo, Študentovska ul. 11, Ljubljana, Deržič
Zdravkom, Einspielerjeva 5, Ljubljana in
Deržič Slavico, Einspielerjeva 5, Ljubljana,
za nepremičnino parc. št. 320 (hiša – z.k.
Telo II), vpisano v vl. 291, k.o. Ljubljana
mesto;
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 8.
1989, sklenjene med Deržič Zdravkom, Einspielerjeva 5, Ljubljana in Deržič Slavico,
Einspielerjeva 5, Ljubljana, Redžepi Nuriosmanom, Na Peči 3, Ljubljana in Redžepi
Mahir, Kamenjane Tetovo, za nepremičnino
parc. št. 320 (hiša – z.k. Telo II), vpisano
v vl. 291, k.o. Ljubljana mesto;
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 2.
1995, sklenjene med Redžepi Nuriosmanom, Študentovska 11, Ljubljana in Redžepi
Mahir, Študentovska 11, Ljubljana, za nepremičnino parc. št. 320 (hiša – z.k. Telo II),
vpisano v vl. 291, k.o. Ljubljana mesto.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na 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 26. 9. 2008
Dn 10677/2004
Os-8417/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ede Mlekuž Ožbolt,
Martinčeva 31a, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje z identifikacijskim znakom dela stavbe
01489/001, klet z identifikacijskim znakom
dela stavbe 01489/002 in balkon z identifi-
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kacijskim znakom dela stavbe 01489/003,
vse k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne 24. 8.
2008, pod opr. št. Dn 10677/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 3273/04-SM
z dne 22. 2. 1993, ki sta jo sklenila prodajalec Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana
in kupovalki Teodora ter Aleksandra Krivec,
Zvezda 16, Ljubljana, za stanovanje št. 3
v 1. nadstropju, na naslovu Zvezda 16, Ljub
ljana, v izmeri 68,68 m2, stoječe na parc. št.
916/1, vl. 873, k.o. Šentvid;
– darilne pogodbe z dne 13. 1. 1997, ki
sta jo sklenila darovalka Krivec Aleksandra,
Zvezda 16, Ljubljana in obdarjenka Lara Krivec Bochl, Zvezda 16, Ljubljana, za stanovanje št. 3 v 1. nadstropju, na naslovu Zvezda 16, Ljubljana, v izmeri 68,68 m2, stoječe
na parc. št. 916/1, vl. 873, k.o. Šentvid.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na 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 26. 9. 2008
Dn 21572/2008
Os-8418/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Jelič Mileta, Bratovševa pl. 8, Ljubljana, ki ga zastopa skrbnica za
posebne primere Tatjana Strajnar, Center
za socialno delo Ljubljana Bežigrad, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z ident. št. 19.E in 20.E, vpisano v podvl. št. 2969/10, k.o. Stožice, dne
29. 8. 2008, pod opr. št. Dn 321572/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 251-1735/9-ZB z dne 23. 12.
1991, sklenjene med Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Ul. Moše Pijadejeve 41, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Jelič Miletom, Bratovševa
pl. 8, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 19.E in 20.E,
vpisano v podvl. št. 2969/10, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2008
Dn 29844/2004
Os-8419/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Kolenc Franca, Zaloška
cesta 78/a, Ljubljana, ki ga zastopa Otium
d.o.o, Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
1730-01529-048, vpisani v vl. št. 1674/1,
k.o. Moste, dne 22. 8. 2008, pod opr. št.
Dn 29844/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. III/f-303/1-67
z dne 4. 4. 1967, sklenjene med SGP Zidar
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Kočevje ter Kolenc Francem in Kolenc Ivico,
oba Grabnovičeva 40, Ljubljana, za enosobno stanovanje v V. nadstropju, v stolpnici II,
ob Zaloški cesti.
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 29. 9. 2008
Dn 18148/2004
Os-8420/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi Kus Pardubsky Vladane, Linhartova cesta 82, Ljubljana, ki jo zastopa SPL
d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 3819/7, stanovanje
z ident. št. 2636-3829-012 in klet z ident. št.
2636-3829-013, v Ljubljani, Linhartova cesta
82, Ljubljana, k.o. Bežigrad, dne 14. 8. 2008,
pod opr. št. Dn 18148/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
25. 2. 1956, št. 06/1-393-56, sklenjene med
Zavodom za stanovanjsko izgradnjo Ljub
ljane in Kemično tovarno 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2008
Dn 22816/2004
Os-8421/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Matičič Bojana, Polje,
Cesta V/7, Ljubljana, ki ga zastopa družba SPL, d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana,
dne 26. 8. 2008, pod opr. št. Dn 22816/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, predpogodbe
št. 326 z dne 8. 12. 1965, sklenjene med
Grubar Antonom in Milko, oba Polje, št.
476, Ljubljana (kot kupcema) ter Obnovo,
gradbenim podjetjem Ljubljana (kot prodajalcem), za nepremičnino na naslovu Polje,
Cesta V/7, Ljubljana, z ident. št. dela stavbe
1772-01436-15, v izmeri 57,21 m2, stoječi
na parc. št. 967/26, 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 29. 9. 2008
Dn 28041/2007
Os-8422/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Korže d.o.o., Beethovnova 12, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica
Irena Polak Remšak iz Ljubljane, dne 9. 9.
2008, pod opr. št. Dn 28041/2007, izda-
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lo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 91/86-05/1
z dne 3. 10. 1986, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje ter Rajko in Vladislavo Trost, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 10.E in je vpisana v podvl.
4413/10, k.o. Vič;
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 7.
1996, sklenjene med Rajko Trost in Vladislavo Trost, kot prodajalcema ter Barbaro
Cerke, kot kupovalko za nepremičnino, ki
ima sedaj identifikator 10.E in je vpisana
v podvl. 4413/10, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2008
Dn 31689/2004
Os-8494/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Jožeta in Brede Piškur, Ulica bratov Rozman 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 31 v 5. nadstropju, na naslovu Ulica bratov Rozman 4,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 31.E, podvložek št. 1449/33, k.o. Moste, dne 12. 8. 2008,
pod opr. št. Dn 31689/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
20. 10. 1983, sklenjene med prodajalko Ljudmilo Perpar, Ulica bratov Rozman 4, Ljub
ljana, ter kupcema Jožetom in Bredo Piškur,
Zakotnikova 1, Ljubljana, za enoinpolsobno
stanovanje št. 31, v 5. nadstropju stanovanjske stolpnice v Ulici bratov Rozman 4,
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2008
Dn 31687/2004
Os-8495/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ivanke Debeljak, Ulica bratov Učakar 136, Ljubljana, ki jo zastopa Percom
- Perdan Saša s.p. iz Kranja, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za garažo št. 5 v kleti, na
naslovu Ulica bratov Učakar 132-134, Ljub
ljana, z identifikatorjem št. 28.E, podvložek
št. 4115/56, k.o. Zgornja Šiška, dne 12. 8.
2008, pod opr. št. Dn 31687/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 79-6589 z dne
17. 1. 1979, sklenjene med prodajalcem GIP
Ingrad Celje, Ljubljanska 16 ter kupcema
Rudolfom in Anito Trnavčevič, Ljubljanska
2, Vrhnika, za garažni boks št. 5 v izmeri
15,15 m2, ki leži v kleti na zahodni strani
stanovanjskega objekta J1-2;

– pogodbe z dne 11. 4. 1984, sklenjene
med prodajalcema Rudolfom in Anito Trnavčevič ter kupovalko Bredo Guštin, za stanovanje in garažo na naslovu Ulica bratov
Učakar 132, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2008
Dn 8437/2008
Os-8496/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Boruta Goloba, Splavarski prehod 6,
Maribor, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 31 v 2. nadstropju, na naslovu Novakova ulica 5, Ljubljana, z identifikatorjem št. 31.E, podvložek št. 4136/31,
k.o. Bežigrad, dne 12. 8. 2008, pod opr. št.
Dn 8437/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 1065 z dne 4. 3.
1971, sklenjene med prodajalcem Gradbeno podjetje Obnova, Titova 39, Ljubljana in
kupcem Silvestrom Cedetom, Črtomirova,
Ljubljana, za dvosobno stanovanje v izmeri
66,40 m2, s št. 31, v 2. nadstropju bloka A-7,
na Topniški ulici 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 24. 9. 2008
Dn 7121/2005
Os-8497/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mihelič Albina, Zaloška cesta 78a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, garažo št. 8 v 1. etaži A, ob
Kajuhovi ulici, Ljubljana, z identifikatorjem
št. 8.E, podvložek št. 1637/8, k.o. Moste,
dne 28. 8. 2008, pod opr. št. Dn 7121/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 11.
1969, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Bežigrad - Moste, Ljub
ljana, ki ga zastopa direktor Jože Črnugelj
in kupcem Povše Ferdinandom, Kajuhova
ulica 42, Ljubljana, za nepremičnino, garažo
št. 8 v 1. etaži A, ob Kajuhovi ulici, Ljubljana,
z ident. št. 8.E, vpisano v podvl. št. 1637/8,
k.o. Moste;
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 5.
1981, sklenjene med prodajalcem Povše
Romanom, Kajuhova 42, Ljubljana in kupcem Mihelič Albinom, Zaloška 78a, Ljub
ljana, za nepremičnino, garažo št. 8 v 1.
etaži A, ob Kajuhovi ulici, Ljubljana, z ident.
št. 8.E, vpisano v podvl. št. 1637/8, k.o.
Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2008
Dn 24957/2003
Os-8516/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Nose Tomaža, Švabičeva 5, Ljubljana, dne 19. 8. 2008, pod opr.
št. Dn 24957/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 466-638/91
S.D. z dne 22. 1. 1992, ki sta jo sklenila
prodajalka Občina Ljubljana Vič Rudnik, in
kupec Jukič Marko, Cesta dveh cesarjev
44, Ljubljana, za stanovanje št. 13, v 2.
nadstropju stavbe na naslovu Švabičeva 5,
Ljubljana, stoječe na parc. št. 44/5, 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 29. 9. 2008
Dn 4505/2008
Os-8517/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Markota Viktorja Ban,
Prule 3, Ljubljana, ki ga zastopa Otium,
d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, dne 3. 9.
2008, pod opr. št. Dn 4505/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 12. 5. 1993, sklenjene med
Podjetjem za strojno proizvodnjo in vzdrževanje Ljubljana, Letališka cesta 27, Ljub
ljana, kot pravnim naslednikom Geološkega
zavoda Ljubljana, TOZD Strojna proizvodnja
in vzdrževanje ter Ban Mirkom Viktorjem in
Ban Tatjano, oba Prule 3, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 6.E in
je vpisana v podvl. št. 194/6, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2008
Dn 18105/2008
Os-8561/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Stane Gantar, Volčanski Ruti 21,
Tolmin, ki jo zastopa notar Miro Košak iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
parcele št. 398/2 in 398/3, vl. št. 1370, k.o.
Moste, in parcele št. 398/4 ter 398/6, vl. št.
1034, k.o. Moste, dne 1. 9. 2008, pod opr.
št. Dn 18105/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 29. 11.
1995, sklenjene med prodajalcem Jože-

Št.

tom Svetino, Partizanska 3, Šmarje Sap in
kupcema Antonom Miklavcem, Sketova 3,
Ljubljana ter Štefko Miklavec, Sketova 3,
Ljubljana, za parcelo št. 398/2, vl. št. 1034,
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2008
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 10. 2008

Dn 22242/2004
Os-8562/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Požun Alojza, Medvoška cesta 12, Medvode,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 9999/9968, podvl.
št. 950/1, k.o. Medvode, dne 8. 7. 2008, pod
opr. št. 22242/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 74-4905/M z dne
23. 5. 1974, ki sta jo sklenila prodajalec SGP
Tehnik Škofja Loka, Stara c. 2, ki ga je zastopal Standard-invest, Ljubljana, Celovška 89,
po direktorju Pleša Miroslavu in kupovalka
Grubelič Dragica, Medvode 117, Medvode,
za stanovanje št. 5, garsonjera v I. nadstropju, z ident. št. 1973-00468-00468/003.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na 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 2. 10. 2008

Dn 2070/07
Os-8789/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Roberta Babiča, stanujočega Greenwiška cesta 10a, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
pripisani podvl. št. 3553/22, k.o. Pobrežje,
pod opr. št. Dn 2070/07, dne 23. 9. 2008
izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 1588/92 z dne
10. 1. 1992, sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91)
med prodajalko Občino Maribor, ki jo je zastopal predsednik izvršnega sveta Anton
Rous in kupovalko Elviro Salman, EMŠO
1103960505678, stanujočo Greenwiška
cesta 10a, Maribor, s katero je prodajalka
kupovalki prodala stanovanje št. 20 v II.
nadstropju, v stanovanjski hiši na naslovu
Greenwiška cesta 10a, Maribor, pripisano
k vl. št. E 2 B XXII, k.o. Pobrežje, stoječe
na parc. št. 1069 in hkrati dovolila, da se na
njem vknjiži etažna lastninska pravica na
ime kupovalke in aneksa k tej pogodbi z dne
10. 1. 1996, s katerim sta stranki spremenili določila glede plačila oziroma plačilnih
pogojev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 13. 10. 2008

Dn 10428/08
Os-8786/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ota
Vogrina, stanujočega Gasilska ulica 3a, Selnica ob Dravi, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2561/2,
k.o. Studenci, pod opr. št. Dn 10428/08,
dne 11. 9. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 03/1-1-392-17/370
z dne 21. 11. 1966, sklenjene med prodajalcem GIP Gradis Ljubljana, Korytkova 2, ki
ga je po pogodbi št. 04/2-105/370 od 23. 11.
1965 zastopalo Stanovanjsko podjetje Maribor, Grajska ulica 7, po direktorju Janezu Skušku in vodji komercialno-planskega
sektorja Janku Lampretu ter kupcem Otom
Kristlom iz Maribora, Korčetova ulica 10,
s katero je prodajalec kupcu prodal garažo
št. 2, sredinska vzhodno, ca. 17 m2, Korčetova ulica 10 in
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 6.
1986 sklenjene med Otom Kristlom, stanujočim Zgornji Jurovski dol 68 in Otom
Vogrinom, stanujočim Korčetova ulica 10,
Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal
garažo št. 2, sredinsko vzhodno, v stanovanjskem stolpiču Korčetova ulica 10, Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom

Dn 11417/08
Os-8886/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dodoma d.o.o., Partizanska cesta 13a, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1403/4, k.o.
Tabor, pod opr. št. Dn 11417/08, dne 26. 9.
2008 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 16. 5. 1990,
sklenjene med prodajalcem Bojanom Križničem, stanujočim Buhlmattweg 425, 5615
Fahrwargen, Švica, ki ga je po specialnem
pooblastilu zastopala Zora Košmerl, roj. Križnič, stanujoča Pod Pohorjem 26, Hoče in
kupcem Gradis, Gradbeno podjetje Maribor, p.o. Gosposvetska cesta 29, Maribor, ki
ga je zastopal v.d. direktorja Franc Gačnik,
s katero je prodajalec kupcu prodal enosobno stanovanje velikosti 43,36 m2, v I.
nadstropju skrajno južno stanovanjskega
objekta Trg Miloša Zidanška 2 v Mariboru,
na parc. št. 1060, vl. št. 1403, k.o. Tabor,
za Agrokombinat Maribor, Partizanska cesta
6, Maribor in v kateri je prodajalec dovolil
vknjižbo družbene lastnine s pravico uporabe in upravljanja v korist Agrokombinat
Maribor;
– pogodbe o neodplačanem prenosu družbenih stanovanj št. S-36/94 z dne
16. 12. 1994, sklenjene med Agrokombinat Maribor p.o., Partizanska cesta 6, Ma-
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ribor, po direktorju Borisu Stoilkovićem in
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, Ljubljana, Poljanska cesta 31, ki ga je
zastopal direktor Edvard Oven, s katero je
prva pogodbena stranka na drugo pogodbeno stranko neodplačano prenesla spodaj
našteta stanovanja v svoji lasti in na njih
dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist
druge pogodbene stranke:
– v Hočah, na naslovu Vinogradniška pot
19, stanovanje št. od 1 do 8;
– v Hočah, na naslovu Pod gozdom 41,
stanovanje št. 1;
– v Mariboru, na naslovu Trg Miloša Zidanška 2, stanovanje št. 12;
– v Pekrah, na naslovu Na gorco 47,
stanovanja št. od 1 do 4;
– v Pekrah, na naslovu Na gorco 49,
stanovanja št. 1 in 2;
– v Pernici, na naslovu Dragučova 20,
stanovanja št. od 1 do 4;
– v Pernici, na naslovu Vosek 24, stanovanja št. od 1 do 5;
– v Pernici, na naslovu Vosek 11, stanovanje št. 1;
– v Pesnici, na naslovu Dolnja Počehova
26, stanovanje št. 1;
– v Pesnici, na naslovu Mali Rošpoh 133,
stanovanje št. 1;
– v Pesnici, na naslovu Mali Rošpoh 148,
stanovanja št. od 1 do 5;
– v Pesnici, na naslovu Šentiljska 161,
stanovanja št. od 1 do 6 in 8;
– v Zgornji Kungoti, na naslovu Plač 33,
stanovanja št. od 1 do 3;
– v Zgornji Kungoti, na naslovu Plač 34,
stanovanja št. od 1 do 4;
– v Zgornji Kungoti, na naslovu Kozjak
nad Pesnico 73, stanovanja št. od 1 do 3 in
– v Zgornji Kungoti, na naslovu Ciringa 1, stanovanja št. od 1 do 8;
– aneksa k pogodbi o neodplačnem prenosu družbenih stanovanj št. S-36/94 z dne
16. 12. 1994, sklenjenega dne 4. 4. 1995,
v katerem sta Agrokombinat Maribor p.o.,
Partizanska cesta 6, Maribor, po direktorju
Borisu Stoilkovićem in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, Ljubljana, Poljanska cesta 31, po direktorju Edvardu Ovnu,
dopolnila besedilo pogodbe z navedbo vrednosti pripadajočih funkcionalnih zemljišč.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičnin, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 10. 2008
Dn 434/07
Os-8888/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Snaga javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičninah parc. št. 615/2 in 615/5, pripisanih vl. št. 282, k.o. Metava, pod opr. št.
Dn 434/07, dne 23. 9. 2008 izdalo sklep
o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne 17. 8. 1982, sklenjene med
Muršec Ivanom, stanujočim Metava 47, Malečnik in Komunalno delovno organizacijo
Snaga n.sub.o., Maribor, Ljubljanska cesta
4, ki jo je zastopal direktor Branko Šnuderl,
s katero je Ivan Muršec izročil svoje nepremičnine, ležeče na parc. št. 615/2 in 615/5,
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pripisane vl. št. 282, k.o. Metava, Komunalna delovna organizacija Snaga pa jih je
sprejela v družbeno last in s katero je Ivan
Muršec dovolil vknjižbo družbene lastnine
z imetnikom pravice Komunalne delovne organizacije Snaga.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 10. 2008
Dn 8344/08
Os-8889/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Nade Šporčić-Zupan in Branka Zupana, stanujočih Pohorska cesta 29, Hoče, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1711/12, k.o. Spodnje Hoče,
pod opr. št. Dn 8344/08, dne 26. 9. 2008
izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 18. 12.
1991, sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) med
prodajalko Podravka tovarna Sana Hoče,
Stara cesta 20, ki ga je zastopal direktor
Jože Arnuš in kupovako Nado Šporčić, Zupan, ki je svojo pravico do odkupa prenesla
na Branka Zupana, s katero je prodajalka
kupovalki prodala stanovanje št. 12, na naslovu Pohorska cesta 29, Hoče, parc. št.
683/2 in na njem dovolila vknjižbo lastninske
pravice na ime Branka Zupana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremični, 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 Mariboru
dne 15. 10. 2008
Dn 18158/07
Os-8890/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Eriha Gabrijana, stanujočega Prušnikova ulica 46, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št.
1770/94, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr.
št. Dn 18158/07, dne 29. 9. 2008 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 38/92 z dne 9. 10. 1992, sklenjene na
osnovi določil Stanovanjskega zakona (Ur.
l. RS, št. 18/91) med prodajalko Tekstilno
tovarno Tabor d.o.o., Maribor, Valvazorjeva
38, ki jo je zastopal direktor podjetja Rajko
Šrimpf in kupcem Erihom Gabrijanom, stanujočim Prušnikova ulica 46, Maribor, s katero je prodajalka kupcu prodala dvosobno
stanovanje št. 94, v pritličju stanovanjske
hiše v Mariboru, Prušnikova ulica 46, stoječe na parc. št. 1118/1, pripisani vl. št. 1414,
k.o. Spodnje Radvanje in dovolila, da se
na tem vknjiži etažna lastninska pravica na
kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 15. 10. 2008
Dn 9659/08
Os-8892/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zore Golob Borčič, stanujoče Grajska ulica
5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 2983/79,
k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 9659/08,
dne 11. 9. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 8. 1. 1992, sklenjene na
osnovi določil Stanovanjskega zakona (Ur.
l. RS, št. 18/91) med prvo prodajalko Jeklotehno p.o. Maribor, ki jo je zastopal predsednik poslovnega odbora Slavko Zgoznik in
po posebnem pooblastilu direktor kadrovsko
splošnega sektorja Drago Petek, drugo prodajalko Ljubljansko banko – kreditno banko
Maribor d.d., ki jo je zastopal glavni direktor
Božidar Tolar in kupcema Igorjem Borčičem
ter Zoro Golob – Borčič, stanujočih Ulica
Veljka Vlahoviča 61, Maribor, s katero sta
prodajalki kupcema prodali stanovanje št. 9,
v II. nadstropju stavbe na naslovu Ulica Veljka Vlahoviča 61, Maribor, stoječi na parc. št.
867/3, pripisani vl. št. 2351, k.o. Pobrežje
in dovolili, da se na njem vknjiži etažna lastninska pravica na kupca, za vsakega do
1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 15. 10. 2008
Dn 14834/07
Os-8893/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dušana Kodriča, stanujočega Žice 3, Lenart
v Slovenskih goricah, za vknjižbo lastninske
pravice v svojo korist v višini 1/2 celote in
v korist Antonije Kodrič v višini 1/2 celote, na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 2023/21,
k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 14834/07, dne
23. 9. 2008 sklep o vzpostavitvi zemljiško
knjižne listine, pogodbe, sklenjene do dne
12. 9. 1991, med Podjetjem za visoke gradnje Stavbar Maribor, Industrijska ulica 13,
Maribor in SGP Stavbar – Megrad d.o.o.,
Industrijska ulica 13, Maribor, s katero je
Podjetje za visoke gradnje Stavbar Maribor
odsvojilo v korist SGP Stavbar – Megrad
d.o.o., stanovanje št. 21, v II. nadstropju
stanovanjskega objekta Cesta osvobodilne
fronte 40 v Mariboru, stoječem na parc. št.
1255/4, k.o. Pobrežje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 15. 10. 2008
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Dn 5158/08
Os-8894/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 2527/3, k.o.
Tabor, pod opr. št. Dn 5158/08, dne 25. 9.
2008 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
12. 3. 1993, sklenjene med prodajalcem
SGP Stavbar Podjetje visoke gradnje, Industrijska ulica 13, Maribor, ki ga je zastopal
direktor Stanislav Naglič in kupovalko SKB
banko d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo je
zastopal direktor Ivan Nerad, s katero je prodajalec kupovalki prodal poslovni prostor,
lokal št. 2, v pritličju zgradbe na Ljubljanski
cesti 7a v Mariboru, stoječe na parc. št. 252,
253, 248, k.o. Tabor in dovolil, da se na njem
vknjiži pravico uporabe oziroma lastninsko
pravico na ime kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 15. 10. 2008
Dn 3818/2007
Os-8655/08
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagateljice Ferjan Marije, Gorenjska cesta 31a,
Radovljica, ki jo zastopa Percom – Perdan
Saša s.p., Jezerska cesta 41, Kranj, glede
nepremičnine št. 14.E, vpisane pri vl. št.
1367/14 – dvosobno stanovanje št. 14 v 4.
etaži, s shrambo št. 14 v 1. etaži stavbe
št. 443, stoječe na parc. št. 284/7, Gorenjska cesta 31a, Radovljica, s sklepom Dn št.
3818/2007 z dne 5. 6. 2008, začel postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine z vsebino, kot izhaja iz kupne pogodbe z dne
18. 12. 1965, sklenjene med Tovarno Almira
- alpska modna industrija Radovljica, ki jo je
zastopal direktor Miro Kavčič, kot prodajalcem in Ferjan Stanetom, kot kupcem, katere
predmet je prodaja nepremičnine – stanovanja v 4. nadstropju, blok II, Poljska pot
v Radovljici, parc. št. 284/8, vložek št. 549,
k.o. Radovljica.
Imetnike pravic se poziva, da v roku
dveh mesecev 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 Radovljici
dne 7. 10. 2008
Dn 1037/2007
Os-8515/08
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
1. 9. 2008 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 26. 3. 1982, sklenjene med
prodajalcem Mraz Milenkom, Opekarna 2a,
Trbovlje in kupovalko Šuštar Mihaelo, Šuštarjeva 2, Trbovlje, za nepremičnino parc.
št. 3190.S v izmeri 19 m2, vpisano v vl. št.
1967, k.o. Trbovlje, s katero je kupovalka
Šuštar Mihaela, Šuštarjeva 2, Trbovlje, pridobila lastninsko pravico na parc. 3190.S,
k.o. Trbovlje, do celote.

Št.

Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Mraz Milenka, Opekarna 2a, Trbovlje, izgubil. Na navedeni nepremičnini je
predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Šuštar Mihaele, Venkovci 41, Vodonci,
do celote. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
137. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 1. 10. 2008
Dn 431/2008
Os-7219/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Ljube Hrgota iz Velenja, Koželjskega ulica
3, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 58/91, ki sta
jo glede 57,39 m2 velikega stanovanja št. 58
v 7. nadstropju stanovanjske hiše v ulici Vrnjačke Banje 3 v Velenju, dne 11. 11. 1991,
po določilih Stanovanjskega zakona (Ur.
l. RS, št. 18/91) sklenili pogodbeni stranki
Gorenje Koncern d.o.o., Velenje, Partizanska 12, ki ga zastopa podpredsednik PO
Milan Jagrič, dipl. ek., kot lastnik in Darja
Ritonja-Perfeta, EMŠO 2410961505101, iz
Velenja, Ulica Vrnjačke banje 3, kot kupovalka.
Stanovanje je sedaj vpisano v zemljiško knjigo tega sodišča v vl. št. 3218/58,
z oznako 58.E (stanovanjski del št. 58, v 9.
etaži na Koželjskega ulici 3, Velenje, v izmeri 59,80 m2) k.o. Velenje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva za osebo z imenom: Ljuba Hrgota, Koželjskega ulica 3, 3320 Velenje, EMŠO
0208961197171, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 58/91 z dne 11. 11. 1991 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist Ljube Hrgota iz Velenja,
Koželjskega ulica 3.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 13. 8. 2008
Dn 4772/2007
Os-7220/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Jožeta in Natalije Kavcl iz Velenja, Goriška
cesta 42, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 393/93, ki
sta jo po določilih Stanovanjskega zakona
(Ur. l. RS, št. 18/91) glede 47,11 m2 velikega stanovanja št. 1, v kletnih prostorih
stanovanjskega bloka na Goriški 42 v Velenju, stoječega na parc. št. 2397/128, k.o.
Velenje, dne 8. 9. 1993 sklenili pogodbeni stranki Občina Velenje, Sekretrariat za
javne gospodarske zadeve, ki ga je zastopal sekretar sekretariata Tone Brodnik, inž.
var., kot prodajalec in Milan Vetrih, EMŠO
0805963500228, iz Velenja, Goriška 42, kot
kupec ter
– kupoprodajne pogodbe o nakupu
47,11 m2 velikega stanovanja št. 1, v kletnih
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prostorih stanovanjskega bloka v Velenju, na
Goriški 42, ki sta jo dne 27. 11. 1996 sklenili pogodbeni stranki Milan Vetrih, EMŠO
0805963500228 iz Griž 87, kot prodajalec
in Đuro Gagulić, EMŠO 1804942501124, iz
Velenja, kot kupec.
Nepremičnina je vpisana v zemljiško knjigo tega sodišča v vl. št. 3368/1, k.o. Velenje,
z oznako 1.E (stan. del stavbe v 1. etaži
v izmeri 60,46 m2).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
za osebi z imenom: Jože Kavcl, Goriška
cesta 42, Velenje, EMŠO 2402972500206,
do 1/2 in Natalija Kavcl, Goriška cesta 42,
Velenje, EMŠO 0811972505178, do 1/2.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe št. 393/93
z dne 8. 9. 1993 in kupoprodajne pogodbe
o nakupu 47,11 m2 velikega stanovanja oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist Jožeta in Natalije Kavcl iz
Velenja, Goriška cesta 42.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 13. 8. 2008
Dn 4043/2007
Os-8079/08
Okrajno sodišče v Žalcu po višji sodnici
– svétnici Mileni Lesjak Tratnik, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Nade
Marije Bon, Ulica Talcev 1, Žalec, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice, na podlagi 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1),
dne 12. 9. 2008 oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
30-90-o-01/4-91 z dne 27. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem Hmezad KZ Savinjsko dolino Žalec TZO Gotovlje in kupovalko
Nado (Marijo) Bon, Ulica Talcev 1, Žalec, za
nepremičnino id. št. 8.E, vpisano v podvl.
št. 2659/8, k.o. Žalec (stanovanje št. 4 D/I
in pomožni prostor 4 d/1 in 4 d/2, Ul. Talcev
1, 3310 Žalec, stanovanjska raba v izmeri
55,67 m2, id. št. 996-1513-8).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice Nade Marije Bon,
Ulica Talcev 1, Žalec.
Imetnike pravic se poziva, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 12. 9. 2008
Dn 3847/2007
Os-9209/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, na predlog
Marije Kogovšek, Vrhnika, Na Zelenici 5C,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
in prodaji stanovanja, z dne 14. 1. 1987,
sklenjene med Slobodanom Staničem in Liljano Stanič, oba Vrhnika, Na Klisu S-5-C,
kot prodajalcema in Marijo Turman-Lemajič,
Ul. v Kokovšek, 32, Črnuče, kot kupovalko,
za nepremičnino z ident. št. 210.E (2002
1022 210), stanovanje št. 10 v 2. nadstropju
(4. etaži), s shrambo št. 10 v kleti (1. etaži), Na Zelenici 5C, 1360 Vrhnika, vpisano
v podvložku št. 4270/44.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Marije Kogovšek, Vrhnika, Na Zelenici 5C.

Stran

3766 /

Št.

107 / 14. 11. 2008

Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijejo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini pogodbe o nakupu in prodaji stanovanja,
z dne 14. 1. 1987 oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 3. 11. 2008
Dn 802/2008
Os-9210/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, na predlog
Darinke Medič, Vrhnika, Cesta gradenj 11, ki
jo zastopa Simona Godler, Vrhnika, Cesta 6.
maja 1, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine kupoprodajne
pogodbe št. 3/5-362-01/92-18, z dne 9. 3.
1992, sklenjene med Osnovno šolo Ivan
Cankar, kot prodajalko in Bronislavo Novak,
Vrhnika, Cesta 6. maja 1, kot kupovalko, za
nepremičnino z ident. št. 5.E (2002 935 5),
stanovanje št. 5, Vrhnika, Cesta 6. maja 1,
vpisani v podvložku št. 4194/6 k.o. Vrhnika,
ki še ni vpisano v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Darinke Medič, Vrhnika, Cesta gradenj 11.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijejo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe št. 3/5-362-01/92-18,
z dne 9. 3. 1992 oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 4. 11. 2008
Dn 2576/2008
Os-9211/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Martina Čepljaka, Aljaževa ulica 4, Log pri
Brezovici, ki ga zastopa odvetnik Tomaž
Toldi, Komenskega ulica 14, Ljubljana,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine darilne pogodbe z dne 7. 10. 2005
in zemljiškoknjižno dovolilo z dne 13. 10.
2005, sklenjena med darovalko Janjo Lebe,
Aljaževa ulica 4, Log pri Brezovici in obdarjencem Martinom Čepljakom, Aljaževa
ulica 4, Log pri Brezovici, za nepremičnino
parc. št. 1835/4, vpisana v vložku št. 1302
k.o. Log.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Martina Čepljaka, Aljaževa ulica 4,
Log pri Brezovici, na podlagi te darilne pogodbe.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijejo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 5. 11. 2008
Dn 2247/2008
Os-9212/08
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog Irene Pišek,
Gabrovka 61, Gabrovka, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, s sklepom z Dn. št. 2247/2008
z dne 27. 10. 2008, uvedlo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– izvirnika kupoprodajne pogodbe z dne
1. 8. 1993, sklenjene med prodajalcem HP
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Kmetijsko zadrugo Gabrovka – Dole, Gabrovka in kupovalko Branko Klepej, Gabrovka 61, Gabrovka,
– izvirnika kupoprodajne pogodbe z dne
16. 9. 1999, sklenjene med prodajalko Branko Klepej, Poljanska 20c, Ljubljana in kupovalko Hildo Domuz, Zg. Gorica 7, Pragersko
pri Mariboru,
– izvirnika kupoprodajne pogodbe z dne
12. 12. 2000, sklenjene med prodajalko Hildo Domuz, Zg. Gorica 7, Pragersko pri Mariboru in kupcem Matevžem Suhadolnikom,
Taborska 4, Ljubljana Šentvid,
– izvirnika kupoprodajne pogodbe z dne
1. 10. 2003, sklenjene med prodajalcem
Matevžem Suhadolnikom, Gabrovka 61,
Gabrovka in kupcem Miho Gyurakijem, Maroltova 4, Ljubljana,
– odpravka notarskega zapisa, sestavljenega za vpis v zemljiško knjigo: notarski zapis prodajne pogodbe opr. št. SV 310/2007
z dne 4. 4. 2007, sklenjen med prodajalcem
Miho Gyurakijem, Gabrovka 61, Gabrovka,
in kupovalko Ireno Pišek, Športna ul. 26,
Ljubljana z notarskim zapisom zemljiško
knjižnega dovolila opr. št. SV 311/2007
z dne 4. 4. 2007,
– odpravka notarskega zapisa, sestavljenega za vpis v zemljiško knjigo: notarski zapis darilne pogodbe opr. št. 410/2007
z dne 7. 5. 2007, sklenjen med darovalko
Ireno Pišek, Športna ul. 26, Ljubljana in obdarjencem Samom Piškom, Športna ul. 26,
Ljubljana.
Predmet prodaje oziroma obdaritve po
navedenih listinah je stanovanje št. 13.E,
v izmeri 24 m2, v stanovanjski hiši Gabrovka
61, Gabrovka, na parc. št. 943/2 k.o. Vodice,
v zemljiški knjigi vpisano v podvložek 960/13
k.o. Vodice, kot nepremičnina 13.E, stanovanjska raba, velikosti 24 m2, v 4. etaži, na
naslovu Gabrovka 61, Gabrovka.
Na podlagi navedenih listin se predlaga
vknjižba lastninske pravice v korist Sama
Piška, Športna ulica 26, Ljubljana Zalog,
do 1/1.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem 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 Litiji
dne 27. 10. 2008
Dn 2423/2008
Os-9305/08
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Kavčič Karmen in Kavčič Damijana, oba
Groharjeva ul. 8, Kamnik, ki ju zastopa
odvetnik Čad Tomaž, Miklošičeva 20, Ljub
ljana, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju z ident. št. 30.E, na
naslovu Groharjeva 8, Kamnik, vpisanem
v podvl. št. 1477/30, k.o. Podgorje, na ime
predlagateljev izdalo sklep Dn št. 2423/2008
z dne 8. 10. 2008, za vzpostavitev zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. 383/82 z dne 12. 4. 1982,
sklenjene med SGP Graditelj p.o. Kamnik,
Maistrova 7, Kamnik, kot prodajalcem in
Prodnik Francem in Prodnik Darinko, oba
Jakopičeva 13, Kamnik, kot kupcema, za
mansardno stanovanje z oznako M-2 – severno stopnišče, ki se nahaja v stanovanjskem bloku B-6 Bakovnik jug Kamnik, parc.

št. 1247/1 in 1251/1, k.o. Podgorje. Stanovanje obsega predprostor 2,63 m2, kopalnico, WC 3,44 m2, bivalno kuhinjo 11,85 m2,
dnevni prostor 25,03 m2, loggio 3,20 m2, kletno shrambo, podstrešje 12,66 m2, skupaj
58,81 m2 za kupnino v znesku 1.493.161,75
din;
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 1.
1990, sklenjene med Prodnik Francem in
Prodnik Darinko, oba Groharjeva 8, Kamnik,
kot prodajalcema ter Ulčar Darkom in Ulčar
Urško, oba Na zavrtih 12, Domžale, kot kupcema, za stanovanje št. 60 v bloku na Groharjevi 8 v Kamniku, ki obsega naslednje
prostore: predprostor, kopalnico, kuhinjo,
dnevno sobo, loggo in dve sobi od tega ena
spalnica in otroška soba, ter garderobno
nišo - sobo, v skupni izmeri 75 m2, za kupnino v znesku 665.000,00 din.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljev Kavčič Karmen in Kavčič Damijana, oba Groharjeva 8, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 27. 10. 2008

Amortizacije
N 12/2005
Os-8557/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani na
predlog predlagateljice Olge Narobe, Ljub
ljanska ulica 25/b, Maribor, ki jo zastopa
pooblaščenka Abanka Vipa d.d. Ljubljana,
Slovenska 58, Ljubljana, njo pa odvetnica
Irena Kočevar iz Ljubljane, teče postopek za
razveljavitev dvaintridesetih delnic Abanke
Vipa d.d., in sicer delnic od št. 0008798 do
št. 0008824, serije AA, vrednost 1, št. lotov
27, delnic od št. 0006897 do št. 0006900,
serije AB, vrednost 5, št. lotov 20 in delnic
pod št. 0001258, serija BC, vrednost 1, št.
lotov 1. Sodišče določa 60-dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz navedenih listin in v katerem
se lahko ugovarja zoper predlog za razveljavitev. Sodišče poziva, da naj se v istem
roku listine (delnice) predložijo sodišču. Če
listine v navedenem roku sodišču ne bodo
predložene, bodo razveljavljene.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2008
N 707/2008
Os-8881/08
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog predlagajoče stranke Marjane Kožuh,
stanujoče Frankolovska 13, Maribor, teče
postopek za razveljavitev 3 delnic v apoenu
I-A-35787 KRS Tabor d.d., Kardeljeva c.
49, Maribor.
Sodišče določa 60-dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz listine in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev.
Sodišče poziva, da naj se v istem roku
listina (delnice) predloži sodišču.
Če listina v navedenem roku sodišču ne
bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 10. 2008
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Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
Dn 103/2007
Os-8796/08
Okrajno sodišče v Brežicah je v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 103/2007, začeti na
predlog predlagatelja Marjana Fekonja,
Marčičeva ulica 12/c, Maribor, ki ga zastopata odv. Biseka Grmek in Tomislav Obersnel, Ul. Heroja Bračiča 22, Maribor, zaradi
vknjižbe lastninske pravice dne 9. 10. 2008
sklenilo:
nasprotnima udeležencema Beriću Ivanu, Kačkovec 25, 49294 Kraljevec, Republika Hrvaška in Beriću Nikoli, Kačkovec 28,
49294 Kraljevec, Republika Hrvaška, sedaj
neznanega prebivališča, se na podlagi 5.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 120. členom
Zakona o zemljiški knjigi in 37. člena Zakona o nepravdnem postopku postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi notar Andrej Dokler, Maistrova ulica 2, 8250
Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotna
udeleženca vse do takrat, dokler nasprotna
udeleženca ali njihov pooblaščenec ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ
pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 15. 10. 2008
N 5/2008
Os-9032/08
Okrajno sodišče v Cerknici je po okrajni
sodnici Brigiti Kovač-Felc, v nepravdni zadevi predlagatelja Janeza Matičiča, Vodovodna pot 56, Rakek, ki ga zastopa odvetnik
Rihard Braniselj iz Postojne, proti nasprotnemu udeležencu Jožetu Matičiču, Martinjak 28, Cerknica, sedaj v ZDA - neznanega
bivališča, zaradi predloga za razdelitev solastnine (pcto 3.800 EUR), sklenilo:
za začasnega zastopnika nasprotnemu
udeležencu Matičič Jožetu se postavi odvetnik Zvone Janež, Škrabčev trg 54, Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udeleženca, dokler ne bo on ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil nasprotnemu udeležencu skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 22. 10. 2008
P 296/2004
Os-3467/08
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožnem sodniku Mateju Paplerju, v pravdni
zadevi tožeče stranke Francija Golobiča,
Brvace 2d, Grosuplje, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Marovt v Ljubljani, proti toženi
stranki Dušanu Žbogarju, Glinek 9, Škofljica,
zaradi plačila odškodnine, dne 20. 3. 2008
sklenilo:
toženi stranki Dušanu Žbogarju, Glinek
9, Škofljica, se postavi za začasno zastopnico, odvetnico Mojco Furlan, Kolodvorska
7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2008
III P 1423/2008
Os-8746/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Tadeji Jelovšek Kvaternik, v pravdni

Št.

zadevi tožeče stranke Lesnina d.d., Ljub
ljana, Cesta na Bokalce 40, Ljubljana, ki jo
zastopa Olga Kerže, odvetnica v Ljubljani,
proti toženi stranki Marini Lončar, neznanega naslova (zadnje znano prebivališče Rusjanov trg 3, Ljubljana), zaradi plačila 294,20
EUR s pp, dne 8. 10. 2008 sklenilo:
toženi stranki Marini Oblak, neznanega
prebivališča, se postavi začasni zastopnik,
odvetnik Iztok Drozdek, Tržaška cesta 2,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2008
I 54/2002
Os-8861/08
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,
Tomšičeva 3, Ljubljana, proti dolžniku Goranu Vidakoviću, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
zaradi izterjave 421,36 EUR s pp, 25. 2.
2008 sklenilo:
razveljavi se potrdilo o pravnomočnosti
sklepa o izvršbi opr. št. I 2002/00054 z dne
9. 1. 2002.
Dolžniku Košir Leopoldu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Batinič Janja, Gregorčičeva ulica 17,
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 25. 2. 2008
VL 14593/2008
Os-8965/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic
Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper
- Adriatic, zavarovalna družba, proti dolžniku Aleksandru Pungartniku, Potrčeva cesta
42, Ptuj, zaradi izterjave 1.296,01 EUR s pp
sklenilo:
dolžniku Aleksandru Pungartniku, Potrčeva cesta 42, Ptuj, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Matjaž Jugovec, Partizanska 13a, Maribor.
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 8. 9. 2008
VL 31056/2008
Os-8971/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
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Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Sabina Kostanjšek,
Celovška 182, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Sašo Mar, Zofke Kvedrove 26, Ljub
ljana - dostava, zaradi izterjave 1.811,35
EUR s pp sklenilo:
dolžniku Sašo Mar, Zofke Kvedrove 26,
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 začasno zastopnico se postavi odvetnico Dragico Kuhelj, Dalmatinova 10,
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 15. 9. 2008
VL 29876/2008
Os-8972/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Centurion finančne storitve
d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva ulica 24, Ljub
ljana, proti dolžniku Alojziju Kroparju, Ulica XXI. divizije 46, Kranj, zaradi izterjave
2.279,10 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Alojziju Kroparju, Ulica XXI. divizije 46, Kranj 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 Golovrški Dušan, Miklošičeva 18, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2008
VL 14877/2008
Os-8976/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje, Železna cesta 14, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa Adriatic Slovenica d.d.,
Lava 7, Celje, proti dolžniku Gregorju Križaj,
Rusjanov trg 9, Ljubljana - dostava, zaradi
izterjave 689,94 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Gregorju Križaj, Rusjanov trg 9,
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 odv.
Mirjan Kuhelj, Dalmatinova 10, 1000 Ljub
ljana.
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 19. 9. 2008
VL 22479/2008
Os-8977/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
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ni zadevi upnika Centurion finančne storitve d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva ulica 24,
Ljubljana, proti dolžniku Romanu Košiču,
Tomšičeva ulica 1, Žalec, zaradi izterjave
2.242,71 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Romanu Košiču, Tomšičeva ulica 1, Žalec 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.
Kot začasni zastopnik se razreši Danilo
Sterle, Prešernova 33, 3000 Celje in se za
novo začasno zastopnico postavi odv. Karmen Orter Divjak, Šlandrov trg 20A, 3310
Žalec.
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 11. 9. 2008
VL 2492/2008
Os-8978/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic
Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, zavarovalna družba, proti
dolžnici Ireni Hamler, Rotovški trg 6, Maribor - dostava, zaradi izterjave 873,47 EUR
s pp sklenilo:
dolžnici Ireni Hamler, Rotovški trg 6,
Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Nada Vučajnk, Kolodvorska 8, 2310 Slovenska Bistrica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
VL 9624/2008
Os-8979/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Davidov hram d.o.o. Ljubno,
Loke 37, Ljubno ob Savinji, ki ga zastopa
odvetnik Božidar Blagovič, Na trgu 14, Mozirje, proti dolžniku Gostinstvo, Saša Lončar
s.p., Žurkov dol 8, Sevnica, zaradi izterjave
805,73 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Gostinstvo, Saša Lončar s.p.,
Žurkov dol 8, Sevnica, 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 začasno zastopnico se postavi odv.
Jasna Simčič, Dalmatinova 1, Novo mesto.
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 27. 8. 2008
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VL 12043/2008
Os-8988/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic
Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper
- Adriatic, zavarovalna družba, proti dolžniku
Toniju Korošec, Šmartinska cesta 1, Ljub
ljana - dostava, zaradi izterjave 1.274,42
EUR s pp sklenilo:
dolžniku Toniju Korošec, Šmartinska cesta 1, Ljubljana - dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Knafeljc Marko, Dalmatinova 4, 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 21. 8. 2008
VL 26097/2008
Os-8991/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa Breda
Petelinc, Zaloška cesta 2, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Mihu Žaklju, Celovška cesta 108, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave
97,95 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Mihu Žaklju, Celovška cesta
108, 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 začasno zastopnico se postavi Butala
Maja, Kersnikova 5, 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. 6. 2008
VL 7271/2008
Os-8995/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Božu Plemenitašu, Klajnškova 10, Celje – dostava, proti dolžniku Ivanu
Razdevšku, Trg Franca Kozarja 16A, Hrastnik, zaradi izterjave 1.894,36 EUR s pp
sklenilo:
dolžniku Ivanu Razdevšku, Trg Franca
Kozarja 16A, Hrastnik se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Igor Križanec, Dalmatinova 2, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008

P 200/2008
Os-8863/08
Okrajno sodišče v Piranu je v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper toženo stranko Boruta Pšakerja, Belokriška
cesta 18, Portorož, ki ga zastopa začasni
zastopnik Davorin Kranjc, odvetnik v Kopru,
zaradi plačila 884,32 EUR sklenilo:
začasni zastopnik – Davorin Kranjc, odvetnik v Kopru, ki je bil postavljen dolžniku v izvršilni zadevi opr. št. I 2007/00694,
s sklepom z dne 28. 5. 2008, se razreši.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 14. 10. 2008
I 1081/2007
Os-8883/08
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnice Probanke d.d., Svetozarevska 12, Maribor - dostava, proti dolžniku
Stanislavu Kosiju, Seča 175, Portorož - Portorose, zaradi izterjave 6.226,60 EUR s pp,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 1081/2007 postavi
odvetnik Igor Cek iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 30. 9. 2008
P 19/08
Os-8882/08
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožečih strank Petra Žvoklja in Francelja Žvoklja, oba Planina 30, Ajdovščina, ki
ju zastopa odvetnica Mirjam Kragelj-Likar
iz Nove Gorice, Kidričeva 19, zoper toženo stranko Gregorja Koruzo, Gaberje 93/6,
Štanjel, sedaj neznanega bivališča, zaradi
pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto. 350,00 EUR), na podlagi 5.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku toženi stranki postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Dragana Sikirico iz Sežane, Ul. 1. maja 1,
ki bo toženo stranko v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 10. 2008

Oklici dedičem
D 634/2008
Os-8747/08
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Kavčič
Karolini, roj. Kavčič, upokojenki, roj. 7. 10.
1926, umrli dne 23. 8. 2008, nazadnje stan.
Jamova ulica 2, Celje.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona
po Kavčič Karolini, da se priglasijo pri tem
sodišču v roku enega leta po objave tega
oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
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postopek tako, da bo štelo, da so zakoniti dediči po zapustnici zap. nečaki Kozole Sonja,
Gönitzer Ida, Meier Friederike, Findenig Josef, Findenig Radl Herta, Findenig Gerhard,
Polavder Janja in Lipovšek Nada, ne pa potomci zapustničine pokojne nečakinje Repar
Ane, ki so neznanega bivališča nekje v Italiji
oziroma se ne ve, ali so sploh še živi.
Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 10. 2008
D 490/2008
Os-9029/08
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Ani Hafner,
prej Žnidar, upokojenki, roj. 16. 6. 1927,
umrli 17. 6. 2008, nazadnje stan. Tkalska
ulica 14, Celje, drž. Republike Slovenije.
Zapustnica oporoke ni napravila, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnica je
bila vdova, potomcev pa ni imela. Njena starša sta že pokojna. Glede na navedeno pridejo poleg njene sestre Marije Kosm v poštev
še drugi zakoniti dediči II. dednega reda, in
sicer sin ter morebitni drugi potomci njenega
sedaj že pokojnega brata Milana Turina, katerih imena, drugi osebni podatki in podatki
o stalnem prebivališču sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in
v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 10. 2008
D 166/2008
Os-8355/08
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici je v teku zapuščinski postopek po pok.
Štumf Ivanu Martinu pok. Ivana, neznanega
bivališča v ZDA, roj. 10. 11. 1909, ki je bil
razglašen za mrtvega. Dediči niso znani.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva morebitne dediče, da
v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 25. 9. 2008

Št.

Oklici pogrešanih
N 11/2008
Os-8521/08
Pri Okrajnem sodišču na Jesenicah je
v teku nepravdni postopek, da se Lavtižar
Izidorja, stanujočega na naslovu Kranjska
Gora 57, kot pogrešano osebo razglasi za
mrtvega.
Pri nepremičninah s parc. št. 515/6, vl.
št. 1579, k.o. Kranjska Gora, je na podlagi
sklepa o dedovanju z dne 28. 12. 1949, opr.
št. O 21/48-13, še vedno vknjižena služnostna pravica brezplačnega stanovanja do
spremembe samskega stanu v korist Lavtižar Izidorja. To služnost je treba izbrisati.
Do sedaj so bila neuspešna vsa iskanja, da
bi kaj izvedeli o pogrešani osebi. Lavtižar
Izidor je bil mobiliziran v vojsko leta 1941 in
naj bi v drugi svetovni vojni umrl.
Pogrešani osebi je bil kot skrbnik za posebni primer postavljen Božidar Tarman,
Podbreg 15/a, Kranjska Gora.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pozivamo pogrešanega, naj se oglasi, če je še živ, prav tako pa
pozivamo vse druge, ki kaj vedo o njem in
o njegovem življenju, naj se javijo Okrajnemu sodišču na Jesenicah oziroma skrbniku pogrešanega za posebni primer, v roku
3 mesecev po objavi tega oglasa, ker bo
sodišče po poteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 10. 2008
N 48/2007
Os-8867/08
Na predlog predlagateljice Republike
Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Mariboru,
glede razglasitve za mrtva – Andrej Ertl,
roj. 11. 11. 1893 v Staršah in Katarina Ertl,
rojena 25. 10. 1882 v Staršah, oba pa sta
nazadnje stanovala na naslovu Marjeta na
DP 2, pri čemer bi naj po nepopolnih podatkih Andrej Ertl umrl med prvo svetovno
vojno, Katarina Ertl pa bi naj v 50. letih
20. stoletja odšla v Ameriko, pri čemer ni
o njiju nobenega glasu, oba zastopana po
skrbniku za potrebe tega postopka – Centru za socialno delo Maribor, po odločbi št.
12213-157/2007-3/7 z dne 21. 11. 2007,
sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o ži-
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vljenju Andreja in Katarine Ertl, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi
tega oklica.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 10. 2008
N 9/2008
Os-8749/08
Frančiška Pišotek, roj. Fakin, roj. 8. 9.
1907 v Cerovbregu (nad Logom), Boštanj,
je pogrešana od 17. 4. 1971.
Skrbništvo bo za pogrešano opravljal
Center za socialno delo Sevnica.
Sodišče poziva pogrešano, da se oglasi
in tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju, da
to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica z opozorilom, da bo po poteku
roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 9. 10. 2008

Kolektivni delovni spori
X Pd 1948/2008
Os-9306/08
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden
kolektivni delovni spor med predlagateljem
odvetnikom Francijem Matozom, Kraška
cesta 32, Divača, ki ga zastopa odvetniška družba Matoz, Pristaniška 43a, Koper
in nasprotnim udeležencem Slovenskim sodniškim društvom, Tavčarjeva 9, Ljubljana,
zaradi zakonitosti stavke.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku, ali s pisno
vlogo.
Poravnalni narok in prvi narok za glavno
obravnavo je razpisan na dan 4. 12. 2008 ob
14. uri, v razpravni dvorani 2/I. nadstropje
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 7. 11.
2008.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2008
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Beznec Štefan, Puconci 237, Puconci,
zavarovalno polico, št. 0114360, izdala
zavarovalnica
Moja
naložba
d.d.
gnf-301366
Kravanja Drago, Žaga 150, Srpenica,
zavarovalno polico, št. Pol – 01000014780,
izdala
zavarovalnica
Moja
naložba
pokojninska
družba
d.d.
Maribor.
gnz-301271
Mužina Pavel, Šempas 22/a, Šempas,
zavarovalno polico, št. 41403001023, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnp-301360
Škerget
Maria,
Hubadova
ulica
4, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500054999, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnj-301312

Spričevala preklicujejo
Aramis Jon, Cesta železarjev 4/a,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicne in tehnične šole v Ljubljani,
izdano na ime Žur Henrik. gne-301267
Babnik Simona, Kocjančičeva 21,
Ljubljana – Dobrunje, spričevalo 4. letnika
Srednje ekonomske in naravoslovne šole
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 1991,
izdano na ime Fotez Simona. gnn-301333
Bratušek Lea, Repišče 8T, Zgornji
Leskovec, spričevalo 3. letnika Splošne
gimnazije Ptuj, izdano leta 2004.
gni-301363
Brunčič Nelej, Rogoška cesta 14/a,
Ptuj, spričevalo 2. in 3. letnika Poklicne in
tehniške šole Ptuj, izdano leta 2004 in 2005.
gns-301378
Cerar Darinka, Krtina 1, Dob, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev Ljubljana, izdano
leta 1988. gng-301265
Ćulibrk Dragan, Kolodvorska cesta
46, Pivka, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicne šole Postojna – orodjar,
izdano leta 2006. gnc-301369
Dolenc Jan, Strmica 22, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Bičevje, izdano
leta 2003. gnt-301352
Eržen Karla, Kantetova ulica 38,
Ljubljana, mojstrski izpit za kozmetično nego,
izdan pri Obrtni zbornici, št. 3080061934,
leta 2007. gnv-301300
Gabrovšek Barbara, Ribenska 8/c, Bled,
indeks, št. 71170964, izdala Pravna fakulteta
Maribor. gnj-301387
Geršak Katja, Gradišče nad Pijavo
Gorico 100/a, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 2006. gnu-301326
Gnidovec Damjan, Velika Loka 62,
Trebnje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole Josip Jurčič Ivančna Gorica – smer
kovinar. gnv-301375

Gnidovec Damjan, Velika Loka 62,
Trebnje, spričevalo o končani OŠ Trebnje,
izdano leta 1989. gny-301372
Gnidovec Damjan, Velika Loka 62,
Trebnje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Josip Jurčič Ivančna Gorica,
izdano leta 1991. gnx-301373
Grilc Alja, Kovačičeva 1/c, Kranj,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije
Kranj. gnh-301314
Handanović Adis, Plešičeva ulica 35,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2006.
gnk-301311
Henigman Robert, Prigorica 61, Ribnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano
leta 1994. gnt-301327
Hribar Špela, Beblerjev trg 8, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano
leta 1999. gnc-301269
Hudjek Aleš, Cesta Krimskega odreda
100, Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje vrtnarske, kmetijske, gospodinjske
šole, izdano leta 1997. gnw-301399
Intihar Žiga, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
preklic študentske izkaznice, objavljen v
Uradni list RS, št. 97/2008. gnk-301286
Ivanšek Simon, Cundrovec 6, Brežice,
maturitetno spričevalo Gimnazije Brežice,
izdano leta 2002. gnw-301274
Jelenc Maja, Apnenik 14, Boštanj,
spričevalo 4. letnika Škofijske klasične
gimnazije Ljubljana – Šentvid, izdano leta
2007. gnm-301359
Jerman Tadej, Stara gora 10, Primskovo,
indeks, št. 23080485, izdala Fakulteta za
strojništvo Ljubljana. gnv-301275
Kastelic Anja, Lučarjev Kal 22, Ivančna
Gorica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano
leta 2006 in 2007. gnk-301336
Kelner Barbara, Lopata 52, Celje,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
trgovinsko dejavnost v Celju, izdano
leta 1982, izdano na ime Ferlič Barbara.
gnj-301412
Kelner Barbara, Lopata 52, Celje,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
trgovinsko dejavnost v Celju, izdano
leta 1983, izdano na ime Ferlič Barbara.
gni-301413
Kelner Barbara, Lopata 52, Celje, spričevalo 3. letnika srednje šole za trgovinsko
dejavnost v Celju, izdano leta 1984, izdano
na ime Ferlič Barbara. gnh-301414
Kelner Barbara, Lopata 52, Celje,
diplomo Srednje šole za trgovinsko
dejavnost v Celju, izdana leta 1984, na ime
Ferlič Barbara. gng-301415
Klemenc Tina, Žiče 23/a, Loče pri
Poljčanah, spričevalo o zaključnem izpitu
I. gimnazije Maribor, izdano leta 1993.
gnu-301401
Knez Veronika, Dobrova 49, Celje,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje strokovne
in poklicne šole Celje – prometni tehnik,
izdano leta 2002 in 2004. gnj-301337

Kociper Vesna, Litijska cesta 108,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje upravno administrativne šole
v Ljubljani, izdano leta 1989 do 1992.
gns-301278
Kolar Nejc, Koželjskega ulica 1, Velenje,
maturitetno spričevalo Šolskega centra
Velenje – Poklicne tehniške in elektro,
računalniške šole Velenje, izdano leta 2007.
gnu-301276
Kostrevc Maks, Trebež 51/a, Artiče,
spričevalo 1. in 2. letnika ter obvestilo o
uspehu 3. letnika Elektro šole (elektrikar,
elektronik), izdano leta 2000, 2001 in 2002.
gnk-301361
Kranjc Tina, Bakovci, Cvetna ulica 14,
Murska Sobota, spričevalo Ekonomske
šole – poslovni tajnik, izdano leta 2004.
gnj-301316
Kuronja Peter, Sončna ulica 6, Koper
– Capodistria, maturitetno spričevalo STŠ
Koper – tehniška gimnazija, izdano leta
2004. gnn-301308
Lap
Irena,
Dvoržakova
ulica
1/a, Domžale, indeks, št. 59060140, izdala
Visoka šola za upravljanje in poslovanje v
Novem mestu. gnz-301371
Lesar Anka, Topniška 29, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Šolskega centra
Ljubljana, izdano leta 2008. gnl-301385
Lesar Maja, Zgornje Jezersko 93, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Gimnazije Kočevje, izdano leta
1995. gnx-301323
Lešnjak Nataša, Ob Težki vodi 12,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Novo mesto, št.
383 z dne 28. 8. 1992 – smer prodajalec.
gnt-301302
Lešnjak Nataša, Ob Težki vodi 12,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske in trgovske šole Brežice, št.
727, izdano leta 1997. gnp-301356
Ljubi Primož, Trg rudarjev 4, Senovo,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Izobraževalnega centra
B & B Kranj, izdano leta 2004 in 2005.
gnp-301331
Lovrenko Ivanka, Zabovci 96, Markovci,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
trgovske šole. gnh-301364
Magdič Edita, Lendavske Gorice 240,
Lendava – Lendva, spričevalo o zaključnem
izpitu Frizersko kozmetične šole Ljubljana,
izdano leta 1982, izdano na ime Alič Edita.
gnu-301351
Mandić Petar, Kavčičeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, izdano leta 1977. gnm-301384
Mihevc Barbara, Glavarjeva ulica 20,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 1. letnika
Upravno administrativne šole v Ljubljani,
šolsko leto 1978/79. gno-301382
Muršec Branko, Jiršovci 8, Destrnik,
spričevalo o končani OŠ Destrnik.
gnq-301280
Nagode Franci, Gradišče pri Trebnjem
4, Trebnje, spričevalo o zaključnem izpitu
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Srednje lesne šole Postojna, izdano leta
1987. gnd-301393
Orozović Borivoj, Bruna Bušića 7,
Vukovar – Opatovec – Hravtska, diplomo
Poklicne gradbene šole v Ljubljani.
gng-301390
Pađen
Ljubiša,
Raičeva
ulica
111/c, Ljubljana, spričevalo o poklicni maturi
Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano
leta 2005. gnw-301324
Perc Bojan, Gabrijele 31 A, Sevnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
in tehniške strojne šole, izdano leta 1998.
gnk-301261
Plevnik Dejan, Šentlenart 6, Mislinja,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije.
gnb-301270
Podlesek Nada, Sebeborci 3/c, Martjanci,
spričevalo 1., 2. in 4. letnika Gimnazije
pedagoške smeri. gnj-301362
Pongračič Mitja, Strmica 29, Logatec,
spričevalo za učitelja vožnje B kategorije,
izdano 1. 4. 1991 pri Avtošoli na Ježici
Ljubljana. gnt-301277
Prosen Ana, Zbilje 21/f, Medvode,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani. gnv-301400
Pušnik Rok, Šišenska cesta 9, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2007. gnv-301350
Rakić Aleksandra, Planina 166, Planina,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 2008. gnl-301260
Rednak Anja, Orlova ulica 8, Ljubljana,
indeks, št. 11050419, izdala Visoka šola za
zdravstvo Ljubljana. gni-301263
Rojc Boštjan, Volavlje 32, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano
leta 1998. gnh-301339
Rovan Bojan, Višnje 6, Col, obvestilo
uspeh pri poklicni maturi Srednje gozdarske
in lesarske šole Postojna, izdano leta 2004.
gnf-301395
Šegina Bojan, Boršt 5, Gradac, spričevalo
o zaključnem izpitu Elektro gospodarskega
šolskega centra Maribor, izdano leta 1982.
gnn-301408
Šercelj Alja, Vorančeva ulica 12, Novo
mesto, indeks, št. 18080847, Filozofska
fakulteta. gne-301392
Šestan Živkovič Nataša, Gubčeva 9,
Ilirska Bistrica, spričevalo 4. letnika Srednje
gostinske in turistične šole Izola – turistični
tehnik. gnr-301304
Tešić Marko, Glinškova ploščad 11,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnl-301310
Uršič Andreja, Trubarjeva 11, Ptuj,
spričevalo OŠ Ljudski vrt, šolsko leto
1997/1998. gnr-301379
Vedenik Jože, Dolenja vas 49, Prebold,
spričevalo o zaključnem izpitu Poslovno
komercialne šole v Celju, izdano leta 1969.
gnc-301394
Vraničar Jožko, Kanižarica 20, Črnomelj,
spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu
2. letnika SŠ Črnomelj – oblikovalec kovin
SPI. gno-301282
Zagrebgradnja d.o.o., V Ravnice 6,
41000 Zagreb, maturitetno spričevalo
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, izdano na ime Dvorski Vjekoslav.
gng-301340
Zupan Vesna, Soška 2/a, Koper –
Capodistria, spričevalo poklicne mature
Srednje ekonomsko poslovne šole Koper,
izdano leta 2003. gnw-301349

Št.

Žiberna Borut, Tomaj 58, Dutovlje,
spričevalo 6. razreda OŠ Dutovlje, izdano
leta 1985. gnk-301386

Drugo preklicujejo
Agoni Ramadan Morina s.p., Cesta na
grad 8, Sevnica, delovno dovolenje, št.
10471030079, izdano 24. 4. 2008, na ime
Sezairi Sezair. gnn-301283
Anderlič Boris, Tuncovec 2, Rogaška
Slatina, delovno knjižico. gnq-301355
Angel Franc, Bolečka vas 3, Ptujska
Gora, orožni list, št. OO 420000814, izdala
UE Ptuj. gni-301338
Aurora Airlines d.o.o., Čufarjeva 17,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
04244219554, izdano na Zlatko Gudek.
gnj-301262
Bajec Sebastijan, Preglov trg 12,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-301259
Bajt Martin, Spodnji Gabernik 18, Podplat,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-01554-0/93, izdano 21. 7. 1993.
gnq-301405
Bajt Martin, Spodnji Gabernik 18,
Podplat, potrdilo o opravljenem izpitu za
radijsko postajo, št. 3736-2-00080/06 z dne
24. 2. 2006. gnr-301404
Birsa Borut, Branik 92/a, Branik, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500016224001,
izdana pri Cetis Celje dne 10. 7. 2008.
gnq-301305
Blejc Romana, Igriška ulica 19, Radomlje,
delovno knjižico. gnh-301264
Bratkovič Samo, Gorenje Vrhpolje
62/a, Šentjernej, študentsko izkaznico, št.
64070223, izdala Fakulteta za elektrotehniko
Ljubljana. gnd-301343
Brežan Meta, Ljubeljska 15, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnb-301370
Butinar Marko, Trubarjeva 1, Celje,
delovno knjižico. gnl-301410
Cajzek Anton, Celjska cesta 32, Rogaška
Slatina, delovno knjižico, reg. št. 22131/93.
gno-301332
Cergol Damir, Na logu 17, Ankaran
– Ankarano, študentsko izkaznico, št.
19853950, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gny-301272
Ćerimović Edin, Na jami 10, Ljubljana,
delovno knjižico. gnc-301319
Deželak Rok, Podhumska ulica 7, Laško,
študentsko izkaznico, št. 21018157, izdala
FDV Ljubljana. gnx-301398
Dogar Ana Marija, Trnje 81/a,
Črenšovci, delovno knjižico, zap. št. 348,
ser. št. A 0359891, izdala UE Lendava.
gnm-301284
Drešar Jakob, Mavčiče 45, Mavčiče,
študentsko izkaznico, št. 64070237, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnf-301341
Družba Koroška trgovina d.d. Dravograd, žig – izgubljen/ukraden, pravokotne oblike v velikosti 47x18 mm z vsebino v zgornji polovici blazinice je navedeno
KOROŠKA TRGOVINA, trgovina in storitve
d.d., Trg 4. julija 46, 2370 Dravograd, pod
tem besedilom pa je navedeno MARKET
„TOPLICA“, Topolšica 85d, 3326 Topolšica.
Ob-9204/08
Filipović Andreja, Ilirska ulica 5, Ljubljana,
delovno knjižico. gnp-301381
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Forjanič Damjan, Prijateljev trg 12,
Ribnica, delovno knjižico, reg. št. 171, ser. št.
0123549, izdala UE Ribnica. gnu-301301
Golhleb
Matej
s.p.
Gradbena
mehanizacija, prevozi, trgovina in storitve,
Gotovlje 114, Žalec, licenco skupnosti, št.
005178, izdana 16. 6. 2005, veljavna od
16. 6. 2005 do 16. 6. 2010. gng-301315
Grandič Igor, Gregorčičeva 43, Radovljica,
študentsko izkaznico, št. 32070075, izdala
NTF – oddelek za tekstilstvo. gnr-301279
Hlushchenko Viktorija, Ozeljan 17,
Šempas, delovno knjižico. gno-301407
Inšpektorat RS za delo, Ljubljana, Parmova 33, izkaznica inšpektorice za delo in
značka v modrem usnjenem etuiju št. 0558,
na ime Jehart Baloh Darja, dve prometni dovoljenji za službeni vozili Renault Clio in dve
službeni plačilni kartici Magna, za omenjeni vozili, izdani za Inšpektorat RS za delo.
Ob-9203/08
Ivančič Blaž, Gašperšičeva 3/a, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20202126, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gne-301342
Karačić Karlo, Kolodvorska 14/a, Pivka,
študentsko izkaznico, št. 64050199, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnf-301391
Kekuš Matej, Polanškova ulica 25,
Ljubljana, delovno knjižico, ser. št. A 512358,
reg. št. 27473. gnp-301281
Knez Dejan, Novi dom 33/b, Trbovlje,
delovno knjižico. gng-301365
Kodrič Nives, Ul. 25. maja 5, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 09995080,
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet
Portorož. gnj-301287
Kompan Tanja, Topolšica 126/a,
Topolšica, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu na področju vzgoje in izobraževanja,
izdano pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in
šport, izdano leta 2004. gny-301397
Kramar Martina, Turjak 8, Turjak, delovno
knjižico. gnn-301358
Krašovec Gregor, Novi log 19/d, Hrastnik,
pomorsko knjižico, št. 000515 z dne 5. 10.
2007. gnz-301321
Kurnik Marko, Florjanska ulica 127,
Sevnica, dijaško izkaznico, izdala Škofijska
klasična gimnazija Ljubljana Šentvid.
gnt-301402
Lušina Franc s.p., Bela Cerkev 13,
Šmarješke Toplice, potrdilo za voznike, št.
006996/MJ48-2-12214/2007, izdano na ime
Velimirović Mile. gnk-301411
Lužar Franc s.p., Stražna 7, Novo mesto,
izvod osnovne licence, oznaka št. 5624,
izdan pri UZS 19. 1. 2006 z veljavnostjo do
5. 1. 2011. gns-301328
Maltar Marko, Maroltova 16, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21041044, izdala
FDV Ljubljana. gny-301347
Mandić Petar, Kavčičeva ulica 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz-301396
Medved Jure, Slovenska cesta 9/a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola tehničnih strok Šiška. gnw-301374
Mlinarstvo in avtoprevozništvo Sajko
Bogomir s.p., Slape 19, Ptujska Gora,
dovolilnico za Belorusijo – koda L013791,
št. 0159160. gns-301353
Nagy Tamara, Kranjčeva ulica 17,
Lendava – Lendva, delovno knjižico, zap. št.
345, ser. št. A 511521, izdala UE Lendava.
gnl-301335
Najgerj Maruša, Arnovo selo 8/a, Artiče,
delovno knjižico. gnm-301334
Novak Resman Mateja, Zgoša 24,
Begunje na Gorenjskem, študentsko
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izkaznico, št. 19194965, izdala Ekonomska
fakulteta Ljubljana. gnl-301285
O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnico za Rusijo – tretja
država, oznaka 643/11, št. 452417.
gnr-301354
Oman Tomaž, Brezje pri Tržiču 10,
Tržič,
digitalno
tahografsko
kartico,
št. 1070500002374, izdal Cetis Celje.
gnx-301273
Opara Simon, Dravinjski vrh 4, Videm
pri Ptuju, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500012414000, izdal Cetis Celje.
gni-301388
Orel Maja, Trubarjeva ulica 11, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 21060436,
izdala FDV Ljubljana. gnm-301309
Pragozd d.o.o., Sadež 24, Črnomelj,
delovno dovolenje, št. 0838829078, izdano
na ime Klajn Damir. gni-301288
Prošić Alma, Novo polje, Cesta XVI
16, Ljubljana – Polje, delovno knjižico.
gnn-301383
Reja Dimitrij, Ocvirkova ulica 49, Ljubljana
– Črnuče, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-3333-0/03, izdano
7. 1. 2004. gnd-301368
Reja Dimitrij, Ocvirkova ulica 49,
Ljubljana – Črnuče, potrdilo za VHF radijsko
postajo, št. 26292-874-04, izdano 27. 9.
2004. gne-301367
Robnik Žiga, Glinškova ploščad 9,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz-301346
Rudolf Miha, Mala vas 10/f, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 23070224,
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gnp-301306
Senekovič Vida, Stavešinski vrh
5/a, Spodnji Ivanjci, delovno knjižico.
gns-301403
Simoniti Jenko Nika, Cankarjeva ulica
17, Nova Gorica, delovno knjižico, izdana
na ime Simoniti Nika. gnd-301318
Sinkovič Tomaž, Košenice 80, Novo
mesto, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500013498000, izdana 24. 1. 2008 s
strani Cetis Celje. gnq-301330
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Smrekar Jože, Polica 137, Grosuplje,
delovno knjižico. gnv-301325
Strman Jaša, Nova vas 45, Nova vas,
vozno karto, št. 0803156, izdal Avrigo Nova
Gorica. gnt-301377
Sukanović Admir, Bevkova ulica 1,
Ajdovščina, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500015354000, izdal Cetis Celje.
gns-301303
Šahinović Dženita, Bilje 36/a, Renče, vozno karto, št. 5292, izdal Avrigo. gnq-301380
Škorjanec Sever Melita, Obala 122, Portorož – Portorose, delovno knjižico. gni-301313
Špes Hana, Dvor 20, Dvor, delovno
knjižico. gnb-301320
Tartar transporti d.o.o., Puče 20/c,
Šmarje, izvod licence za vozilo z reg. št. BW
295-JA, izdan s strani GZS. gnr-301329
Taskova Biljana, Cankarjeva 2, Nova
Gorica, delovno knjižico. gnm-301409
Terzić Sara, Log 3, Hrastnik, študentsko
izkaznico, št. 41050167, izdala Medicinska
fakulteta v Ljubljani. gnf-301266
Trpin Matej, Povšetova 62, Ljubljana,
delovno knjižico. gnx-301348
U.N.E.S. d.o.o., Klaričeva ulica 15, Koper
– Capodistria, štampiljko z napisom U.N.E.S.
d.o.o. TRGOVINA IN POSREDOVANJE
KLARIČEVA 15 6000 KOPER, SLOVENIJA,
oznaka S. gne-301292
U.N.E.S. d.o.o., Klaričeva ulica 15, Koper
– Capodistria, štampiljko z napisom U.N.E.S.
d.o.o. TRGOVINA IN POSREDOVANJE
KLARIČEVA 15 6000 KOPER, SLOVENIJA,
oznaka A. gnh-301293
U.N.E.S. d.o.o., Klaričeva ulica 15, Koper
– Capodistria, štampiljko z napisom U.N.E.S.
d.o.o. TRGOVINA IN POSREDOVANJE
KLARIČEVA 15 6000 KOPER, SLOVENIJA,
oznaka T. gnc-301294
U.N.E.S. d.o.o., Klaričeva ulica 15, Koper
– Capodistria, štampiljko z napisom U.N.E.S.
d.o.o. TRGOVINA IN POSREDOVANJE
KLARIČEVA 15 6000 KOPER, SLOVENIJA
z oznako Y. gnb-301295
U.N.E.S. d.o.o., Klaričeva ulica 15, Koper
– Capodistria, štampiljko z napisom U.N.E.S.

d.o.o. TRGOVINA IN POSREDOVANJE
KLARIČEVA 15 6000 KOPER, SLOVENIJA
z oznako X. gnz-301296
U.N.E.S. d.o.o., Klaričeva ulica 15, Koper
– Capodistria, štampiljko z napisom U.N.E.S.
d.o.o. TRGOVINA IN POSREDOVANJE
KLARIČEVA 15 6000 KOPER, SLOVENIJA
z oznako W. gny-301297
U.N.E.S. d.o.o., Klaričeva ulica 15, Koper
– Capodistria, štampiljko z napisom U.N.E.S.
d.o.o. TRGOVINA IN POSREDOVANJE
KLARIČEVA 15 6000 KOPER, SLOVENIJA
z oznako Z. gnx-301298
U.N.E.S. d.o.o., Klaričeva ulica 15, Koper
– Capodistria, štampiljko z napisom U.N.E.S.
d.o.o. TRGOVINA IN POSREDOVANJE
KLARIČEVA 15 6000 KOPER, SLOVENIJA
z oznako NM. gnw-301299
Unuk Franc s.p., Podova 63, Rače, potrdilo
za voznike, št. 000876/KN74-4-6829/2004,
izdano 3. 2. 2005, na ime Mlinarević Stjepan.
gnh-301289
Unuk Franc s.p., Podova 63, Rače,
potrdilo za voznike, št. 000876/AD74-2-2201,
izdano 11. 4. 2007, na ime Štromar Danijel.
gng-301290
Unuk Franc s.p., Podova 63, Rače, potrdilo
za voznike, št. 000876/MJ74-3-1868/2007,
izdano 12. 4. 2007, na ime Vlačić Zoran.
gnf-301291
Varnost Maribor d.d., Kraljeviča Marka
ulica 5, Maribor, službeno izkaznico,
evidenčna št. 003650, izdana na ime Mirko
Jakob, dne 3. 8. 2004 pri Varnost Maribor
d.d. gnh-301389
Vojancova Linda, Hlinsko, Češka republika, študentsko izkaznico, št. 70070881,
izdala Univerza v Ljubljani. gno-301307
Žeželj Dražen, Jakčeva ulica 39,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-301376
Žiber Alan, Parecag 56, Sečovlje –
Sicciole, študentsko izkaznico, št. 98072009.
gnp-301406
Žveglič Romana, Poropolje 27, Planina
pri Sevnici, delovno knjižico, reg. št. 11417,
ser. št. AO 177183, izdala UE Šentjur.
gno-301357
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NOVO
Z ALOŽBA

PRENOVLJENO PRAVO
EVROPSKE UNIJE
Mag. Milan Martin Cvikl, avtor knjige Prenovljeno
pravo Evropske unije, ki jo v uvodni besedi
predstavi prof. dr. Marko Pavliha in pojasni idejo
o njenem nastanku, nazorno prikaže zgodovinski
pregled evropskega pravnega reda od Pogodbe
o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo
iz leta 1951 do Lizbonske pogodbe iz leta 2007.
V nadaljevanju knjige nas avtor seznani s Pogodbo
o ustavi za Evropo, s potekom sprejemanja in
ozadjem oblikovanja Lizbonske pogodbe, njeno
sestavo in poglavitnimi novostmi, spremembami
in dopolnitvami pogodb z Lizbonsko pogodbo.
Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo
o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske
skupnosti, je bila podpisana 13. decembra 2007.

cena 58 €
leto izdaje: 2008
ISBN: 978-961-204-412-1
1024 strani
16,5 cm × 23,5 cm
italijanska vezava

Knjigi so priložene novosti iz Lizbonske pogodbe
v preþišþenem besedilu temeljnih pogodb Evropske
unije in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah
v slovenskem in angleškem jeziku, ki sta jih uredili
mag. Simona Drenik in Neža Grasselli.

N A R O ý I L N I C A

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana • Spletna trgovina: www.uradni-list.si • Naroþite po faksu: 01/425 14 18

PRENOVLJENO PRAVO EVROPSKE UNIJE
• italijanska vezava

Cena:

58 €

Število izvodov

Podjetje

Oddelek

Ime in priimek

E-pošta

Davþna št.

Davþni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Podpis in žig

Datum

DA

NE

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list
Republike  Slovenije d.o.o. – direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list  Republike
Slovenije d.o.o. • Internet: www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

43

