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Javni razpisi

Št. 8012-2/2008

Ob-9617/08

Spremembe
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 in 107 z dne 14. 11.
2008 (Ob-8826/08 in Ob-9276/08) s strani
Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, se vključijo
naslednje spremembe:
– V poglavju II. (Nameni in splošni pogoji
dodeljevanja) javnega razpisa se besedilo
znotraj zadnje podalineje 5. alineje, točke
5, ki se glasi – »ki so pridobili oziroma so
v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah« nadomesti z »ki so pridobili državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah ter hkrati še niso uspešno
zaključili programa prestrukturiranja oziroma
so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah.«
Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in razvoj podeželja
Št. 430-115/2008/35
Ob-9640/08
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
izbor programov oziroma izid javnega razpisa, št. 430-115/2008, za izvajanje programov za spodbujanje medkulturnega dialoga
z državljani tretjih držav ter izdelavo dveh
raziskav, in sicer s področja družbene vključenosti tujcev v RS in analize politik vključevanja v EU, financiranih iz sredstev Evropskega sklada za vključevanje državljanov
tretjih držav in sredstev Ministrstva za notranje zadeve, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 59/2008, pod objavo št. 5511/08, z dne
13. 6. 2008 in na spletni strani Ministrstva za
notranje zadeve:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Sklop 1: Financiranje programov, ki bodo
spodbujali medkulturni dialog z državljani
tretjih držav na različnih področjih vsakdanjega življenja.
Sklop 2: Izdelava dveh raziskav, katerih zaključki bodo podlaga za oblikovanje
učinkovite sistemske ureditve in ukrepov za
vključevanje tujcev, državljanov tretjih držav,
ki vsebuje 2 podsklopa:

– Podsklop 2.1: Analiza družbene vključenosti tujcev.
– Podsklop 2.2: Primerjalna analiza politik vključevanja državljanov tretjih držav
v državah članicah Evropske unije.
3. Izid javnega razpisa po posameznih
sklopih oziroma podsklopih, izbrani prijavitelji ter vrednost izbranega programa
Sklop 1 (Financiranje programov, ki bodo
spodbujali medkulturni dialog z državljani
tretjih držav na različnih področjih vsakdanjega življenja):
Izbrani so naslednji prijavitelji:
– Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj s programom »Bogastvo različnosti
– medkulturni dialog v Beli krajini«, v vrednosti 11.879,30 EUR,
– ZRC SAZU s programom »Spod
bujanje medkulturnega dialoga skozi raziskovanje migracij«, v vrednosti 12.360,00
EUR,
– Društvo za razvijanje prostovoljnega
dela Novo mesto s programom »Kdo smo
jaz?«, v vrednosti 23.298,16 EUR in
– ARX d.o.o. s programom »Razvijanje
povezanosti v medkulturni raznolikosti«,
v vrednosti 30.914,40 EUR.
Sklop 2 (Izdelava dveh raziskav, katerih zaključki bodo podlaga za oblikovanje
učinkovite sistemske ureditve in ukrepov za
vključevanje tujcev, državljanov tretjih držav), podsklop 2.1 (Analiza družbene vključenosti tujcev):
Izbran je prijavitelj Inštitut za narodnostna vprašanja s programom »Integracija državljanov tretjih držav v Sloveniji (IDTDS)«,
v vrednosti 79.972,60 EUR.
Sklop 2 (Izdelava dveh raziskav, katerih zaključki bodo podlaga za oblikovanje
učinkovite sistemske ureditve in ukrepov
za vključevanje tujcev, državljanov tretjih
držav), podsklop 2.2 (Primerjalna analiza
politik vključevanja državljanov tretjih držav
v državah članicah Evropske unije):
Izbran je prijavitelj Inštitut za narodnostna vprašanja s programom »Primerjalna
analiza politik vključevanja državljanov tretjih držav v izbranih državah članicah EU«,
v vrednosti 20.000,00 EUR.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 5447-2/2008
Ob-9622/08
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in
2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Re-

publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07
in 61/08), Uredbe (ES) št. 614/2007 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. maja
2007 o finančnem instrumentu za okolje
(LIFE+) Uradni list EU L 149/1 z dne 9. 6.
2007 in razpisa za zbiranje predlogov programa LIFE + 2008 (2008/C 178/20) Evropske komisije (Uradni list EU C 178/22 z dne
15. 7. 2008) Ministrstvo za okolje in prostor
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov
s programskega področja LIFE+08
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov s programskega področja
»LIFE+ 08«.
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: Ministrstvo) obvešča vse pravne
osebe, da lahko zaprosijo za sofinancerska
sredstva za izvajanje projektov iz programa
LIFE+, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju
predloženih projektnih predlogov.
Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo le projekte, ki jih bo potrdila Evropska komisija in zanje s projektnim prijaviteljem sklenila tudi pogodbo.
Vsebina projektov je določena z naslednjimi dokumenti:
– Uredba (ES) št. 614/2007 Evropskega
Parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007
o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+)
Uradni list EU L 149/1 z dne 9. 6. 2007,
– Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2008 (2008/C 178/20) Evropske
komisije (Uradni list EU C 178/22 z dne
15. 7. 2008).
2. Pogoji za udeležbo:
– prijavitelj je oddal projektni predlog za
sofinanciranje iz programa LIFE+ 08 v skladu z Razpisom za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2008 (2008/C 178/20) Evropske komisije (Uradni list EU C 178/22 z dne
15. 7. 2008),
– projekti morajo obravnavati teme, določene v Razpisu za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2008,
– prijavitelj projektnega predloga mora
biti iz Slovenije, prijaviti pa je možno tudi
projekte, v katere so kot partnerji ali sofinancerji vključene pravne osebe iz drugih
držav članic EU.
3. Okvirna višina sofinanciranja sredstev
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Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo projekte v višini največ do 20%
celotne pogodbene vrednosti projekta.
Sredstva za sofinanciranje projektov
so predvidena na proračunski postavki
9707-Mednarodni projekti LIFE III-narava.
Sredstva se bodo dodeljevala v skladu Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07 in 61/08).
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
sredstva se bodo porabljala do izteka datuma podpisanih pogodb. Pogodbe se bodo
sklepale za različna obdobja in bodo terminsko skladne s pogodbami med EU in
prijavitelji.
5. Rok, v katerem lahko predlagatelji predložijo vloge in način predložitve vlog
Prijavitelji morajo svoje vloge za sofinanciranje projektnih predlogov oddati na
MOP najkasneje do 10. 12. 2008 do 12. ure
na naslov: julijana.lebez-lozej@gov.si ali na
CD-ju na naslov Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana. Vlogo je
treba oddati v elektronski obliki na obrazcih
iz projektne prijave, in sicer:
– za področje Narava in biotska raznovrstnost na obrazcu A6 LIFE+ Nature & Bio
diversity 2008 iz prijavnice »Technical Application Form«,
– za področje Okoljska politika in upravljanje na obrazcu A6 LIFE+ Environmental
Policy and Governance 2008 iz prijavnice
»Technical Application Form«,
– za področje Informacije in obveščanje
na obrazcu A6 LIFE+ Information and Communication 2008 iz prijavnice »Technical Application Form«.
Neustrezno predloženih in nepopolnih
vlog ministrstvo ne bo obravnavalo. V primeru, da bo prijavitelj zaprosil za več kot
20% celotne pogodbene vrednosti projekta,
bo ministrstvo vlogo zavrglo.
6. Predlagatelji bodo pisno obveščeni
o dodelitvi sredstev najpozneje v 8 dneh od
dneva oddaje ponudb.
7. Projektna dokumentacija
Prijavitelj mora za pridobitev sofinancerskih sredstev sofinancerju predložiti izpolnjen obrazec A6 z navedbo zaprošene višine sofinanciranja v elektronski obliki.
Obrazec je dosegljiv na spletnih straneh:
http://europa.eu.int/comm/environment/life/funding/index.htm.
Kontaktna oseba za LIFE + na Ministrstvu za okolje in prostor je mag. Julijana
Lebez Lozej, tel. 309-45-56 (309-45-76), ali
e-mail: julijana.lebez-lozej@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 430-74/2008/1
Ob-9611/08
Na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
znanstvenih sestankov (Uradni list RS, št.
12/05 in 24/06), ter v zvezi z 12. členom
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list, RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru-1/112/07),
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljub
ljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenih
sestankov v letu 2009
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
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cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje znanstvenih sestankov, organiziranih
v Republiki Sloveniji, ki so namenjeni:
– izmenjavi in preverjanju spoznanj in
znanj, ki so plod lastnega raziskovalnega
dela znanstvenikov,
– prenosu temeljnih znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis
Na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji in društva
s statusom delovanja v javnem interesu na
področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako
se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po
svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Za kvalitetno organizacijo znanstvenega
sestanka je ustanovljen in zadolžen programski odbor. Najmanj polovica članov programskega odbora mora izpolnjevati pogoje
za vodjo raziskovalnega projekta.
Mednarodni znanstveni sestanek je sestanek, ki poteka v enem izmed svetovnih
jezikov, ima mednarodni programski odbor
in na katerem je od aktivnih udeležencev
z referati in vabljenimi predavanji vsaj polovica udeležencev iz tujine.
Za enodnevni sestanek mora biti predvidenih najmanj 10 referentov ter najmanj 20
referentov za dva ali več dnevni sestanek.
Natančnejši pogoji za sofinanciranje
znanstvenih sestankov so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje
raziskovalne dejavnosti v letu 2009, št.
6319-5/2008/1, z dne 3. 3. 2008 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija) in v Pravilniku
o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS,
št 12/05 in 24/06; v nadaljnjem besedilu:
Pravilnik). Oba dokumenta sta sestavni del
razpisne dokumentacije.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec: ARRS-ZS-01-2009 – Prijavna vloga za sofinanciranje znanstvenih sestankov,
– izjava prijavitelja (pravilo »de minimis«). To izjavo podajo le prijavitelji, ki se
ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (gospodarske družbe), in sicer gre za izjavo prijavitelja, da za kritje stroškov, ki bodo
predmet sofinanciranja, ni prejel sredstev iz
drugih virov državnega proračuna (pravilo
»de minimis«).
4. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
– tehtnost in aktualnost tematike;
– pričakovana
odzivnost
sestanka
v znanstveni in strokovni javnosti;
– reference vabljenih predavateljev;
– organizacijske reference vodje programskega ali organizacijskega odbora sestanka (vodja sestanka);
– pridobitev dodatnega sofinanciranja;
– mednarodni značaj sestanka (mednarodna udeležba);
– zagotavljanje racionalne porabe sredstev;
– združevanje več znanstvenih disciplin;

– periodičnost znanstvenega sestanka
(izvajanje sestanka periodično po različnih državah oziroma v organizaciji ugledne
mednarodne organizacije ali izvajanje sestanka periodično v Sloveniji).
Podrobneje so merila opredeljena v Metodologiji.
5. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo
o pritožbi zoper sklep
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
znanstvenih sestankov sprejme Upravni odbor agencije. Upravni odbor agencije odloči
tudi o pritožbi zoper sklep o izboru prijav.
Prijave bodo ocenjene po postopku in
na način, kot ga določata Pravilnik in Metodologija.
6. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 380.000,00 EUR. Pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje znanstvenih sestankov se upošteva naslednji okvirni razrez
sredstev po znanstvenih vedah:
Znanstvene vede
%
Naravoslovno-matematične vede
13
Tehniške vede
15
Medicinske vede
10
Biotehniške vede
8
Družboslovne vede
18
Humanistične vede
21
Interdisciplinarne vede
15
Skupaj
100
7. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sestanek
mora biti izpeljan v letu 2009. V primeru velikih sestankov, ki bodo potekali v letu 2010,
se sofinancira samo pripravljalna dela izvedena v letu 2009 (veliki znanstveni sestanek
je sestanek, na katerem je prisotnih nad 350
udeležencev).
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje znanstvenih
sestankov, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
v enem izvodu v elektronski obliki na naslov:
razpis-sestanki@arrs.si in v enem izvodu
v tiskani obliki na naslov agencije.
b) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
znanstvenih sestankov v letu 2009« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah
v vložišče Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo
mora prispeti na naslov agencije ne glede
na vrsto prenosa te pošiljke do vključno
7. 1. 2009 do 12. ure. V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za sofinanciranje znanstvenih
sestankov v letu 2009«, je lahko le ena
prijava. Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti
popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-sestanki@arrs.si do vključno 7. 1. 2009
do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se
štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh
oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
c) V postopku izbora prijav bo agencija
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse
z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo
v roku, določenem s tem razpisom.
d) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko b.) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

112 / 28. 11. 2008 /

Stran

3857

– pomoč uporabnikom pri iskanju znanstvenih vsebin iz področja in
– raziskovalne aktivnosti, ki so pogoj za
izvajanje navedenih nalog.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis: na javni razpis se lahko prijavi pravna oseba ali organizacijska enota pravne
osebe, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS ali druga pravna
oseba ali organizacijska enota pravne osebe, ki opravlja knjižnično in informacijsko
dejavnost vsaj pet let in izpoljuje pogoje
za vpis v evidenco raziskovalnih organizacij
pri ARRS.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so:
– da se ukvarja s knjižnično ali drugo informacijsko dejavnostjo, z uporabo sistema
COBISS, z vzpostavljenimi komunikacijami
med raziskovalnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v mednarodnem prostoru
in ki opravljajo knjižnično in informacijsko
dejavnost vsaj pet let;
– da se zagotavlja ustrezno vodenje
dejavnosti OSIC-a (vodja OSIC-a oziroma
strokovnjak za spremljanje, nadzor in razvrščanje bibliografskih zapisov mora imeti
najmanj magisterij, biti mora v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju in sodelovati pri izvajanju dejavnosti OSIC-a najmanj
v obsegu 8 ur na teden);
– da se zagotavlja angažiranje ekspertov za presojo ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot po veljavni tipologiji in ekspertov za sodelovanje pri razvoju enotnega
splošnega kontroliranega slovarja za sistem
COBISS.SI;
– da ima ustrezno opremo, prostore in
drugo infrastrukturo za izvajanja dejavnosti
OSIC-a.
4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirni obseg sredstev predmetnega
javnega razpisa je 302.106,00 EUR letno.
Obseg sredstev po posameznih vedah
je naslednji:

prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
9. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, Ljubljana, v sobi v II. nadstropju, dne 9. 1. 2009.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v 100 dneh od navedenega
skrajnega roka za oddajo prijave na javni
razpis.
11. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dvignejo od dneva objave razpisa vsak delavnik med 8.30 in 15. uro
do vključno 6. 1. 2009 in med 8.30 in 10. uro
dne 7. 1. 2009, pri osebi v vložišču Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana ali
dobijo na spletni strani agencije (http:/www.
arrs.gov.si/sl/razpisi).
12. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Živi Žlajpah osebno ali
po tel. 01/400-59-16, vsak delavnik od 9. do
12. ure, e-mail: ziva.zlajpah@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-79/2008-1
Ob-9668/08
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
Ljubljana na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1, 112/07) ter 7. in 10. člena
Pravilnika o sofinanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov (Uradni list
RS, št. 12/05 in 97/05) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov dejavnosti
osrednjih specializiranih informacijskih
centrov v obdobju 2009–2011
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev dejavnosti osrednjih specializiranih
informacijskih centrov oziroma specialnih in
visokošolskih knjižnic, ki opravljajo naloge
centrov (v nadaljevanju: OSIC) v obdobju
2009–2011 po znanstvenih vedah (naravoslovje, tehnika, biotehnika, medicina, družboslovje, humanistika) in sofinanciranje naslednjih nalog:
– sodelovanje pri optimiranju metodoloških osnov vodenja bibliografij raziskovalcev,
– spremljanje in nadziranje ustreznosti
razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev
po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI,
– organiziranje arbitraže v primeru vsebinsko spornih tipologij (v sodelovanju
z znanstvenoraziskovalnimi sveti ved),
– redigiranje bibliografskih zapisov
s spremembo tipologije v primeru nepravilnih razvrstitev bibliografskih enot,
– sodelovanje pri razvoju enotnega splošnega kontroliranega slovarja za sistem
COBISS.SI,

Št.

OSIC

Bibliografije
Splošni
Druge
Skupaj*
raziskovalcev* geslovnik* naloge*

Okvirni%
letnih
sredstev

Okvirna
vrednost
v EUR

za naravoslovje

0,82

0,30

0,10

1,22

18,8

56.796

za tehniko

0,76

0,30

0,10

1,16

17,8

53.775

za medicino

0,38

0,30

0,10

0,78

12,0

36.253

za biotehniko

0,19

0,30

0,10

0,59

9,1

27.492

za družboslovje

1,10

0,30

0,10

1,50

23,1

69.786

za humanistiko

0,85

0,30

0,10

1,25

19,2

58.004

4,10

1,80

0,60

6,50

100,0

302.106

*Okvirni letni obseg izvajanja nalog je izražen v ekvivalentih polne zaposlitve (1=40
ur na teden).
Okvirni obseg sredstev za sofinanciranje
OSIC v letih 2010 in 2011 se lahko spremeni ob upoštevanju pričakovanega obsega
obremenitev OSIC. Sprememba višine letnih sredstev se izvede na podlagi poročila
in predloga Inštituta informacijskih znanosti
v Mariboru (IZUM), ki ga potrdi Znanstveni
svet ARRS.
5. Obdobje sofinanciranja:
ARRS bo sofinancirala izvajanje nalog
OSIC v obdobju 2009–2011. Izvajanje nalog
in sofinanciranje se uredi s pogodbo, v skladu s proračunskimi možnostmi.
6. Kriteriji in merila za izbiro med prijavami
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Pri ocenjevanju prijav bodo upoštevani
naslednji kriteriji in merila:
– usposobljenost OSIC-ev za opravljanje nalog,
– dosedanja kakovost izvedbe programa
dela in razvoja OSIC-a in
– infrastrukturni pogoji za opravljanje
nalog.
Vrednotenje meril je določeno v metodologiji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje
nalog OSIC, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot to določa pravilnik.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli
prijavitelji, ki bodo izkazali večjo kakovost
izvedbe programa dela, večjo usposobljenost za opravljanje nalog in boljše pogoje
dela OSIC-a.
7. Prijava na javni razpis
Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen prijavni obrazec z opisom
referenc sodelujočih ekspertov v posebni
prilogi (v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije).
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Pisne prijave v treh izvodih morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah
v vložišče ARRS, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti
v vložišče najkasneje do 6. 1. 2009 do 12.
ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave
oddane priporočeno po pošti iz Slovenije
najkasneje do 6. 1. 2009 do 12. ure.
b) Opremljenost prijave
Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
– na prednji strani: vidna označba »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje programa dejavnosti OSIC« in
naslov ARRS,
– na zadnji strani: ime in naslov prijavitelja.
c) V postopku izbora bo ARRS obravnavala le prijave, ki bodo vsebovale vse
z razpisom in obrazci zahtevane podatke
in dokazila (popolna prijava), ki prispejo
na agencijo oziroma so oddane v roku,
določenem s tem razpisom (pravočasna
prijava).
Nepravočasnih in nepravilno označenih
prijav ARRS ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju. Nepopolne prijave bodo
obravnavane v skladu s pravilnikom.
9. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo v četrtek, dne 8. 1. 2009, v sejni sobi
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljub
ljana. Odpirajo se samo v roku prejete in
pravilno označene prijave.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega
skrajnega roka za oddajo prijave na javni
razpis.
11. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dobijo od dneva objave
razpisa vsak delavnik, med 9. in 15. uro,
razen v petkih med 9. in 14. uro v vložišču Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, ali na spletni strani agencije http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/.
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12. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave razpisa: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na ARRS pri Marici Žvar osebno ali
po tel. 01/400-59-42, vsak delavnik med
9. in 13. uro ali po elektronski pošti: marica.zvar@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 910/08
Ob-9566/08
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 4116/2, travnik v izmeri 11 m2,
vpisana v ZKV št. 665, parc. št. 4116/4,
travnik v izmeri 570 m2, vpisana v ZKV št.
84, parc. št. 4183/3, travnik v izmeri 177 m2
in parc. št. 4183/4, travnik v izmeri 6 m2,
obe vpisani v ZKV št. 824, vse k.o. Ozeljan,
po namenski rabi zemljišča ležijo znotraj
meje poselitvenega območja, izklicna cena
zemljišč znaša 73.344,00 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV). Zemljišča se
prodajajo v kompletu.
Zaporedna št. 2
Parc. št. 90/1, njiva v izmeri 2660 m2,
parc. št. 84/41, gozd v izmeri 868 m2, parc.
št. 93/20, travnik v izmeri 1018 m2, parc.
št. 93/23, travnik v izmeri 96 m2 in parc. št.
93/24, travnik v izmeri 2853 m2, vse vpisane
v ZKV št. 830, k.o. Stara cerkev, zemljišča
so po planu stavbna zemljišča, izklicna cena
zemljišč znaša 269.820,00 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV). Zemljišča se
prodajajo v kompletu.
Zaporedna št. 3
Parc. št. 1177, travnik v izmeri 3001 m2
in pašnik v izmeri 1700 m2, vpisana v ZKV
št. 1321 in parc. št. 1179, travnik v izmeri
2305 m2, vpisana v ZKV št. 1138, obe k.o.
Gorenji Logatec, zemljišči se nahajata na
območju stavbnih zemljišč, izklicna cena
zemljišč znaša 420.360,00 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV). Zemljišči se
prodajata v kompletu.
Zaporedna št. 4
Parc. št. 1180, travnik v izmeri 3874 m2,
vpisana v ZKV št. 1321, k.o. Gorenji Logatec, zemljišče se nahaja na območju stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša
232.440,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 5
Parc. št. 967/5, pašnik v izmeri 317 m2,
vpisana pri vl. št. 220, k.o. Škale. Zemljišče
je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj pridobivalnega prostora, izklicna
cena zemljišča znaša 11.412,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 6
Parc. št. 887/6, njiva v izmeri 1502 m2,
vpisana pri vl. št. 1751, k.o. Slovenske Konjice. Zemljišče je po planu opredeljeno kot
stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča
znaša 45.961,20 EUR (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 7
Parc. št. 1045/3, njiva v izmeri 3304 m2,
vpisana pri vl. št. 32, k.o. Latkova vas,
osnovna namenska raba zemljišča: delno
mešana območja, delno območja zelenih
površin, delno območja stanovanj, izklicna

cena zemljišča znaša 182.380,80 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 8
Parc. št. 1045/8, njiva v izmeri 3377 m2,
vpisana pri vl. št. 790, k.o. Latkova vas,
osnovna namenska raba zemljišča: delno
mešana območja, delno območja zelenih
površin, delno območja stanovanj, izklicna
cena zemljišča znaša 186.410,40 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 9
Parc. št. 1036/4, njiva v izmeri 5573 m2,
vpisana pri vl. št. 559, k.o. Latkova vas,
osnovna namenska raba zemljišča: delno
mešana območja, delno območja zelenih
površin, delno območja stanovanj, izklicna
cena zemljišča znaša 307.629,60 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 10
Parc. št. 1045/1, njiva v izmeri 4647 m2,
vpisana pri vl. št. 1200, k.o. Latkova vas,
do deleža 4282/4647, osnovna namenska
raba zemljišča: delno mešana območja, delno območja zelenih površin, delno območja
stanovanj, izklicna cena zemljišča znaša
236.366,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 11
Parc. št. 156/2, gozd v izmeri 194 m2 in
parc. št. 156/3, gozd v izmeri 519 m2, obe
vpisane pri vl. št. 188, k.o. Smolnik. Zemljišča so po planu opredeljena kot gradbena
parcela izven poselitvenih območij naselij,
izklicna cena zemljišč znaša 12.834,00 EUR
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišči se prodajata v kompletu.
Zaporedna št. 12
Parc. št. 89/2, gozd v izmeri 1002 m2,
vpisana pri vl. št. 141, k.o. Navrški vrh. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
56.925,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV). Nepremičnina je obremenjena
s služnostno pravico napeljave vodovoda.
Zaporedna št. 13
Parc. št. 36/14, gozd v izmeri 842 m2,
vpisana pri vl. št. 141, k.o. Navrški vrh. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
47.835,20 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 14
Parc. št. 717, njiva v izmeri 251 m2, parc.
št. 722, njiva v izmeri 442 m2, parc. št. 723,
njiva v izmeri 924 m2, parc. št. 729, travnik
v izmeri 471 m2 in parc. št. 734, njiva v izmeri 752 m2, vse vpisane pri vl. št. 788, k.o.
Fram. Zemljišča so po planu opredeljena
kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišč
znaša 160.176,00 EUR (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo
v kompletu. Iz potrdila o namenski rabi št.
3501/252-2008 z dne 28. 10. 2008, izhaja prepoved parcelacije zemljišč in da do
izdelave in sprejetja OPPN za industrijsko
cono v Račah na teh zemljiščih ni dovoljena
gradnja.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Du-
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najska 58, Ljubljana, najkasneje do 12. 12.
2008, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ Ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-11/2008 za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh
po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine
bo vplačani znesek varščine brezobrestno
vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe
s strani občine oziroma v petih dneh po
poteku roka za sprejem ponudbe s strani
občine, v primeru uveljavljanja predkupne
pravice s strani solastnikov pa bo vplačani
znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih
dneh po sprejemu ponudbe s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka za
sprejem ponudbe s strani solastnikov.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri
čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem
roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži
njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa
velja, da je pogodba razvezana na podlagi
samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo
varščino.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičninah pod zap.
št. 1, 5, 6, 7, 8, 9 občina uveljavlja predkupno pravico. V skladu z 88. členom Zakona
o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin
občini, na območju katere ležijo predmetne
nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz
tega razpisa. Občina se mora o ponudbi
izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer
se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če
občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo,
bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če
občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom v postopku javnega zbiranja
ponudb.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega
zakonika lahko solastniki na nepremičnini
pod zap. št. 10 uveljavljajo predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem, prav tako pa v skladu s 87. členom
Zakona o urejanju prostora na nepremičnini

Št.

uveljavlja predkupno pravico občina, na območju katere leži predmetna nepremičnina.
Prodajalec bo po izvršenem komisijskem
odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za
prodajo solastniškega dela nepremičnine
po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa
solastniku oziroma solastnikom in občini na
območju katere ležijo predmetne nepremičnine. O ponudbi se mora solastnik oziroma
solastniki in občina izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se
šteje, da nepremičnin ne bodo kupili. V primeru, da bo tako občina kot tudi solastnik
oziroma solastniki v petnajstih dneh sprejeli
ponudbo Sklada za prodajo solastniškega
dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni
iz tega razpisa, bo Sklad sklenil prodajno
pogodbo z občino. V primeru, da občina
ponudbe Sklada za prodajo solastniškega
dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni
iz tega razpisa ne bo sprejela, ponudbo pa
bo sprejel solastnik oziroma solastniki, bo
Sklad sklenil prodajno pogodbo solastnikom
oziroma solastniki. Sklad bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom
v postopku javnega zbiranja ponudb samo
v primeru, da tako solastnik oziroma solastniki kot tudi občina ne bodo sprejeli ponudbe Sklada po najvišje doseženi ceni iz
tega razpisa.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 18. 12. 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. 22/2008
Ob-9554/08
Izvršni odbor Slovenskega konservatorskega društva na podlagi 20. člena Statuta
Slovenskega konservatorskega društva in
Pravilnika o Steletovi nagradi in Steletovih
priznanjih objavlja
razpis
za Steletovo nagrado in Steletova
priznanja
Kandidate za nagrado in priznanja lahko
predlagajo strokovne organizacije, ki opravljajo naloge varstva naravnih vrednot in
kulturne dediščine in člani Slovenskega konservatorskega društva.
Steletovo nagrado lahko prejmejo člani društva za vrhunske dosežke, ki so pomemben prispevek k ohranitvi in predstavitvi
naravnih vrednot in kulturne dediščine v Republiki Sloveniji. Steletovo nagrado lahko
prejmejo člani društva tudi za izredno pomembno življenjsko delo.
Steletovo priznanje lahko prejmejo člani
društva za pomembne dosežke, ki so sad
izvirnih strokovnih, tehnoloških ter drugih
prizadevanj in iskanj pri ohranitvi in predsta-
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vitvi naravnih vrednot in kulturne dediščine
v Republiki Sloveniji.
Steletovo priznanje lahko prejmejo tudi
imetniki kulturnih spomenikov in območij
kulturne krajine za izjemna prizadevanja pri
vzdrževanju, obnovi in revitalizaciji kulturnih
spomenikov in območij kulturne krajine, za
sodelovanje pri njihovi celoviti prezentaciji
ali drugi za posebne zasluge pri ohranjanju
naravnih vrednot in kulturne dediščine na
območju Republike Slovenije.
Predlogi za Steletovo nagrado in Steletova priznanja morajo biti pisni in utemeljeni
predvsem s sledečimi kriteriji: zaključenost
projekta, objava v strokovni publikaciji, prispevek k razvoju stroke, prispevek k revitalizaciji in korektnost strokovnih odločitev.
Predloge sprejemamo 30 dni po objavi,
pošljite pa jih na naslov: Izvršni odbor Slovenskega konservatorskega društva, Ljub
ljana, Poljanska 40, v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Steletova
nagrada in priznanja«.
Slovensko konservatorsko društvo
Ob-9594/08
Na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga
Zagorje, Senovo in Kanižarica (Ur. l. RS, št.
1/95), sklepa Vlade Republike Slovenije št.
47701-1/2008/3 z dne 22. 5. 2008 o začetku
postopka likvidacije zoper družbo Rudnik
Senovo v zapiranju, d.o.o., Programa razreševanja presežnih delavcev družbe Rudnik
Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, ki
temelji na poslovnem načrtu družbe Rudnik
Senovo v zapiranju, d.o.o. za leto 2008, ki
je bil potrjen s sklepom Vlade Republike
Slovenije št. 36100-3/2008/3 z dne 22. 5.
2008, objavlja Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o. – v likvidaciji
javni razpis
za subvencioniranje prezaposlovanja in
samozaposlovanja presežnih delavcev
družbe Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o. – v likvidaciji
1. Naročnik: Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o. – v likvidaciji, Titova 106, 8281 Senovo.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa predstavlja subvencioniranje prezaposlovanja in samozaposlovanja v obliki finančne stimulacije za vzpodbujanje zaposlovanja presežnih delavcev
naročnika pri delodajalcih.
S posameznim izbranim prijaviteljem bo
družba Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.
– v likvidaciji sklenila pogodbo o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi, v kateri se določijo: višina subvencije (21.700,00 EUR na
delavca), obveznosti prejemnika sredstev
(sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ohranitev zaposlenosti prezaposlenega delavca najmanj dve leti oziroma
ohraniti status samostojnega podjetnika še
najmanj dve leti po izvedeni samozaposlitvi), roki za predložitev dokazil o izpolnjevanju obveznosti, instrumenti zavarovanja,
s katerim prejemnik sredstev jamči izpolnitev obveznosti (2 kom. bianko lastnih menic
z izjavo o izpolnitvi), rok in pogoji za izplačilo
subvencije).
3. Osnovni pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
– gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge ter zavodi za tisti del dejavnosti, ki ni financiran iz proračunskih
sredstev regije, ki imajo potrebo po delav-
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cih in katerih kvalifikacijska struktura ustreza
razpoložljivim presežnim delavcem Rudnika
Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, če
izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) so registrirani v skladu z zakonodajo,
b) nad njimi ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
c) so kapitalsko ustrezni po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij,
d) da imajo plačane vse davke in prispevke,
e) dve leti pred prijavo na razpis niso
odpustili nobenega zaposlenega kot trajno
presežnega delavca,
f) za isti namen niso prejeli sredstev iz
drugih javnih virov,
g) da v obdobju zadnjih dveh let niso
kršili sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev za izvajanje aktivne politike
zaposlovanja,
h) da predložijo poslovni oziroma delovni
načrt za leto 2009.
Izpolnjevanje pogojev (od b) do g)) bodo
prijavitelji potrdili z izjavo.
– delavci družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, ki se želijo samozaposliti kot samostojni podjetniki, ob
pogoju, da imajo dejavnost, s katero se
nameravajo ukvarjati, priglašeno oziroma
registrirano.
Prijavitelj mora v vlogi predložiti dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji.
4. Orientacijska vrednost sredstev: sredstva razpisa, ki znašajo 282.100,00 EUR
za 13 delavcev, bodo na razpolago v letu
2009.
5. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti sredstva porabljena: sredstva morajo biti
porabljena v prvi polovici leta 2009.
6. Način oddaje vloge
Prijavitelji lahko vlogo, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije, pošljejo priporočeno na naslov Rudnik Senovo
v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji ali osebno
oddajo v tajništvu družbe Rudnik Senovo
v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, v zaprti
ovojnici z navedbo »Ne odpiraj-razpis – dodelitev subvencij« in s polnim naslovom pošiljatelja na hrbtni strani.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene,
bodo vrnjene pošiljatelju.
7. Rok za oddajo vloge in datum odpiranja vlog: potencialne prijavitelje naročnik
poziva, da oddajo svojo vlogo do 16. 12.
2008 do 9. ure. Odpiranje vlog bo izvedeno
istega dne ob 10. uri s strani strokovne komisije. Odpiranje vlog ni javno.
8. Obveščanje o izboru
Izbrani prijavitelji bodo v skladu s pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji, na
svoj naslov prejeli sklep o dodelitvi subvencije in poziv k podpisu pogodbe o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi.
Naročnik si pridružuje pravico sprejeti
ali zavrniti vlogo. Naročnik lahko razveljavi
postopek javnega razpisa in zavrne vse vloge z obrazložitvijo o vzrokih take odločitve
kadarkoli v času pred obvestilom o izbiri, ne
da bi pri tem imel kakršnekoli obveznosti do
prizadetega prijavitelja ali prijaviteljev.
9. Razpisna dokumentacija: v času trajanja razpisa, do vključno 15. 12. 2008, bo
razpisna dokumentacija dostopna na sedežu družbe Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o. – v likvidaciji pri Darinki Mirt (tel.
07/49-71-300, e-mail: uprava@rudnik-senovo.si), kjer bodo na razpolago tudi vsa
dodatna pojasnila in informacije.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. –
v likvidaciji
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Ob-9595/08
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje
šole (Ur. l. RS, št. 86/04), Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna
šola, objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj/ica višje strokovne šole za program
gostinstvo in turizem
za naslednja predmetna področja: Strokovna terminologija v tujem jeziku, Poslovno sporazumevanje in vodenje, Ekonomika podjetja, Ekonomika turizma, Pravni
predpisi, Poslovna informatika s statistiko,
Osnove gastronomije, Turistična geografija
in kulturna dediščina, Kuharstvo z organizacijo dela, Strežba z organizacijo dela,
Osnove kuharstva, Osnove strežbe, Osnove projektnega menedžmenta, Trženje
v turizmu, Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov, Poslovanje hotelov in
turističnih agencij, Gastronomija, Hrana in
pijače, Organizacija gostinskih dogodkov,
Barmanstvo, Harmonija okusov, Dopolnilne turistične dejavnosti, Osnove kongresne dejavnosti, Tehnični standardi v kongresnem turizmu, Organizacija kongresov,
Wellness turizem, Kulinarika za vitalnost in
Praktično izobraževanje.
V skladu s 33. in 34. členom Zakona
o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l.
RS, št. 86/04) bo naziv predavatelj/-ica višje
strokovne šole podeljen kandidatu/kandidatki, ki izpolnjuje predpisane pogoje:
– Ustrezna izobrazba v skladu s Pravilnikom o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem
programu Gostinstvo in turizem (Ur. l. RS,
št. 99/08).
– Najmanj tri leta delovnih izkušenj na
predmetnem področju, za katerega kandidirate (kopija delovne knjižice).
– Merila za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 20/06).
Informacije in potrebno dokumentacijo
lahko dobite na naslovu šole: Biotehniški
izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola, Ižanska 10, 1000 Ljubljana, tel.
01/28-07-603 ter na spletni strani http://www.
bic-lj.si/vss.
Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejemamo
14 dni po objavi razpisa na isti naslov s pripisom »predavatelj višje strokovne šole«.
Obrazec Merila za določitev vidnih dosežkov pošljite tudi po elektronski pošti:
vss@bic-lj.si.
O imenovanju bomo kandidate obvestili
v zakonitem roku.
Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana, Višja strokovna šola
Št. 193/08

Ob-9541/08

Javni razpis
za dodelitev sredstev za pospeševanje
samozaposlovanja v Občini Šentilj
v letu 2008
Razpis je objavljen na podlagi Pravilnika
o pospeševanju samozaposlovanja v občini Šentilj (MUV, št. 27/2001), Pravilnika
o spremembah Pravilnika o pospeševanju
samozaposlovanja v občini Šentilj (MUV,
št. 16/2002), Odloka o rebalansu proračuna
Občine Šentilj za leto 2008 (MUV, št. 7/08).

1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina
Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov.
goricah.
2. Predmet razpisa in okvirna višina
sredstev za dodelitev
Dodelitev sredstev sofinanciranja za
samozaposlitve (za pokrivanje zagonskih
stroškov za pričetek dejavnosti), realizirane v letošnjem letu. Sredstva sofinanciranja
predstavljajo državno pomoč.
Skupni znesek razpoložljivih sredstev:
6.676,68 EUR.
Znesek sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni prosilec: do največ 1.669,17 EUR.
Sredstva se dodelijo v sorazmernem deležu
glede na število popolnih vlog in razpoložljivi
znesek.
3. Upravičenci: fizične osebe, ki so bile
prijavljene kot registrirane brezposelne osebe pri Zavodu za zaposlovanje, Območni
službi Maribor, Urad za delo Pesnica, in so
se oziroma se bodo samozaposlile v letu
2008 kot samostojni podjetniki posamezniki,
ki samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost kot svojo izključno dejavnost ali kot
ustanovitelji oziroma soustanovitelji gospodarske družbe in so v tej družbi v rednem
delovnem razmerju ali kot samozaposleni
kmetje.
4. Pogoji razpisa
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so bili, preden so se zaposlili, najmanj tri mesece prijavljeni kot registrirane
brezposelne osebe pri Zavodu za zaposlovanje RS, Območni službi Maribor, Urad za
delo Pesnica;
– da opravljajo dejavnost na območju
občine (poslovni sedež in poslovni prostori
morajo biti na območju Občine Šentilj);
– da imajo stalno prebivališče na območju Občine Šentilj.
Posebni pogoj: samozaposlitev mora trajati najmanj dve leti.
Sredstva za samozaposlovanje se bodo
dodeljevale za:
– proizvodne dejavnosti,
– obrt in storitve,
– turizem in gostinstvo,
– kmetijske dejavnosti,
– ostale gospodarske dejavnosti,
– ter za družbene dejavnosti.
5. Dokumentacija, ki jo mora upravičenec priložiti k vlogi:
a) Dokazilo o opravljanju gospodarske
dejavnosti:
– samostojni podjetnik posameznik:
sklep o vpisu v poslovni register Slovenije
(potrdilo AJPES) ali druga ustrezna dokazila
v skladu z veljavno zakonodajo,
– ustanovitelj oziroma soustanovitelj
družbe: izpisek iz sodnega registra in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti (odločba Upravne enote Pesnica),
– samozaposleni kmetje: dokazilo kmečkem zavarovanju (polno obvezno ali prostovoljno obvezno),
– v primeru zaposlitve na področju družbenih dejavnostih: odločbo pristojnega ministrstva.
b) Obrtno dovoljenje (če opravljajo obrtno ali obrti podobno dejavnost).
c) Dokazilo o stalnem prebivališču na
območju občine (potrdilo Upravne enote
Pesnica), ki ne sme biti starejše od treh
mesecev.
d) Fotokopijo pogodbe, sklenjene z Zavodom RS za zaposlovanje, Območno služ-
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bo Maribor, Urad za delo Pesnica, in sicer:
o samozaposlitvi ali povračilu stroškov plačila prispevkov (kolikor je ta pogodba s posameznikom sklenjena).
e) Potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje,
Območne službe Maribor, Urada za delo
Pesnica, da je bil upravičenec, preden se je
samozaposlil, najmanj tri mesece prijavljen
kot registrirana brazposelna oseba.
f) Fotokopijo obrazca M-1/M-2 (prijava
v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje).
g) Poslovni načrt.
h) Izjavo o morebitni pridobitvi sredstev
iz javnih virov za ta namen.
6. Rok in način prijave na razpis: razpis
je odprt do 31. 12. 2008.
Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti
z označitvijo v levem spodnjem kotu »Ne
odpiraj – Razpis samozaposlovanje« in
z imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni
strani je potrebno poslati na naslov: Občina
Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov.
goricah. Kolikor vloga ne bo označena na
način, kot je zapisano v prejšnjem stavku,
ne bo obravnavana in bo vrnjena vlagatelju. Odpiranje vlog bo izvedla posebna komisija, imenovana za ta namen. Odpiranje
vlog se bo opravilo v mesecu januarju 2009
in ne bo javno. Če vloga ne bo vsebovala
zahtevane dokumentacije oziroma ne bo
ustrezala razpisnim pogojem, bo prosilec
pisno obveščen s pozivom za dopolnitev
vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo
dopolnjena, je komisija ne bo obravnavala.
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 30. 6. 2009. S potencialnimi
prejemniki bo podpisana pogodba. Dodatne informacije na tel. 650-62-00, ga. Pucko ali ga. Drozg.
7. Obravnava vlog: oddaja vloge pomeni,
da se prijavitelj strinja z vsemi razpisnimi
pogoji.
8. Občina si pridržuje pravico, da lahko
odstopi od razpisa v vsakem trenutku brez
razloga in da lahko razporedi manj sredstev,
kot je določeno v prvi točki tega razpisa.
Občina Šentilj
Št. 410-213/2008
Ob-9542/08
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi Odloka
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto
2008 (Ur. l. RS, št. 118/07 z dne 21. 12.
2007), Odloka o rebalansu proračuna I Občine Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 47/08 z dne
16. 5. 2008) in Odloka o rebalansu proračuna II Občine Ilirska Bistrica za leto 2008
(Ur. l. RS, št. 106/08 z dne 11. 11. 2008)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in
izvedbe prireditve »Pust 2009«
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Pust 2009«,
v Občini Ilirska Bistrica.
Sofinancirana bo organizacija in izvedba
osrednje prireditve »Pust 2009« v Občini
Ilirska Bistrica, v nedeljo, 22. februarja 2009,
ki lahko vključuje niz spremljajočih prireditev, kot so:
– popoldanski in večerni zabavni program,
– predstavitev ali delavnice ali druge
aktivnosti povezane s tradicionalnimi pustnimi maskami in običaji v Občini Ilirska
Bistrica.

Št.

Priporočena lokacija osrednje prireditve
je Bazoviška cesta ali Trg Maršala Tita, v Ilirski Bistrici.
2. Višina zagotovljenih sredstev sofinanciranja prireditve je 6.200,00 €.
3. Na razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe s sedežem v Občini Ilirska
Bistrica.
4. Vsebina prijave in koriščenje sredstev
Vlagatelj mora vložiti prijavo s podatki
o vlagatelju, obrazložitvijo, navedbo vrednosti (finančno konstrukcijo) celotne prireditve,
navedbo virov financiranja na obrazcu, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so navedene v razpisni dokumentaciji ter planom
promocije in oglaševanja prireditve.
Merila za izbor najboljšega ponudnika so
sestavni del razpisne dokumentacije.
Koriščenje sredstev bo možno na podlagi
predloženega popolnega zahtevka za izplačilo finančnih sredstev, z dokazili o stroških
in plačilih oziroma porabljenih sredstvih, za
izvedbo prireditve in poročila o izvedbi prireditve.
5. Način, rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki
bodo prispele najkasneje do ponedeljka,
29. decembra 2008, do 10. ure, na naslov:
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka
oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Javni razpis – Pust 2009 – ne odpiraj«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen naziv in
naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo
prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav,
bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
6. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna
dokumentacija: razpisna dokumentacija je
od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica
(www.ilirska-bistrica.si).
7. Odpiranje ponudb in obveščanje o izbiri: odpiranje ponudb bo dne 29. 12. 2008
ob 12. uri. Odpiranje ponudb ni javno. Predloge bo ovrednotila tričlanska komisija, ki
jo bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica.
Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 8 dni od odpiranja ponudb in
pozvani k sklenitvi pogodbe.
8. Informacije in pojasnila: dodatne
informacije in pojasnila v zvezi z Javnim
razpisom lahko zainteresirani dobijo na
tel. 05/714-13-61, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 110-2/2008
Ob-9543/08
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija na podlagi drugega odstavka 53. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99 in nadaljnje spremembe), določil
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08),
Odloka o proračunu Občine Litija za leto
2008 (Uradni list RS, št. 20/07, 19/08, 44/08,
75/08 in 105/08) in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in
139/06) objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje stroškov zaposlovanja
dolgotrajno brezposelnih oseb pri
društvih, ki imajo sedež na območju
Občine Litija
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje stroškov
zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih
oseb pri društvih na območju Občine Litija,
ki vključujejo stroške dela zaposlenih v delu,
ki ga je dolžno kriti društvo kot delodajalec
v obdobju od septembra 2008 do konca
leta 2008.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani kot društvo,
– da imajo sedež na območju Občine
Litija,
– da zaposlujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki imajo v letu 2008 prijavljeno
stalno prebivališče v Občini Litija,
– da so bili zaposleni za obdobje od septembra 2008 dalje izbrani preko programov
aktivne politike zaposlovanja, ki jih subvencionirata Republika Slovenija in Evropska
unija, razpisuje pa Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ter da gre pri predmetnem zaposlovanju za nadaljevanje izvajanja programov javnih del,
– da za kritje stroškov zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb nimajo lastnih
sredstev.
3. Višina sredstev: višina razpisanih
sredstev znaša 1.369 EUR.
4. Višina sofinanciranja: višina subvencije občine posameznemu društvu na
podlagi tega razpisa je višina sredstev, ki
bi mu pripadala, če bi zaposleni bil še naprej zaposlen preko programov javnih del
v obdobju od septembra 2008 do konca
leta 2008.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2008 za
namene, za katere so bila dodeljena.
6. Rok za oddajo vlog in način prijave
Kandidati morajo svoje vloge za sofinanciranje oddati do ponedeljka, 8. 12. 2008,
osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44, do
14. ure ali po pošti kot priporočeno pošiljko
najpozneje do 8. 12. 2008 (datum poštnega
žiga) na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje zaposlovanja«.
Komisija ne bo obravnavala vlog, ki
bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo
vlog,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka
za dopolnitev vloge, ki bo določen v pisnem
obvestilu o dopolnitvi.
7. Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog na javni razpis
bo izvedla pristojna komisija po preteku
roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo
javno.
Po pregledu vlog bo komisija kandidate
z nepopolnimi vlogami pozvala k dopolnitvi. Kolikor v roku 5 dni po prejemu poziva pozvani kandidati svoje vloge ne bodo
ustrezno dopolnili, bo vloga zavržena kot
nepopolna.
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8. Izid poziva
Kandidati bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 5 dni po roku za
dopolnitev vlog. Izbrani kandidati bodo prejeli sklep o dodelitvi sredstev iz predmetnega javnega razpisa, in bodo hkrati pozvani
k podpisu pogodbe.
Kolikor se izbrani kandidat v roku 8 dni
od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj
ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev ter odstopil
od zahteve po sofinanciranju.
9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani kandidati dvignejo na Občini Litija,
Oddelku za družbene dejavnosti (soba 52)
ali jo pridobijo na spletnih straneh Občine
Litija www.litija.si.
Za dodatne informacije v zvezi z razpisom pa lahko zainteresirani kandidati pokličete na tel. 01/89-63-438, kontaktna oseba
je Jerič Marija.
Občina Litija
Ob-9574/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UPB1 – Ur. l. RS,
št. 77/07 in 56/08), Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov, ki se
(so)financirajo iz proračuna Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 5/05) in Navodila o poteku javnega
razpisa objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis
za izbiro kulturnih programov in
projektov, ki jih bo v letu 2009
sofinancirala Mestna občina Velenje
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih
bodo izvajalci realizirali v letu 2009.
Mestna občina Velenje bo sofinancirala vse oblike ustvarjanja, posredovanja in
varovanja kulturnih dobrin na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih,
filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti
ter novih medijev, na področju založništva in
knjižničarstva, kinematografije ter na drugih
področjih kulture.
V letu 2009 bo Mestna občina Velenje še
posebej spodbujala programe in projekte,
povezane z obeležitvijo 50-letnice Velenja.
Program je kulturna dejavnost, ki je po
vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj
ni lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje
v javnem interesu (npr. dejavnost kulturnih
društev).
Projekt je posamična aktivnost kulturnih
izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava,
razstava, koncert …), ki je v javnem interesu
ter bo izveden v letu 2009.
Projekti obnove kulturne dediščine niso
predmet tega razpisa.
II. Razpisna področja:
A – Kulturni programi
Na razpisno področje A se lahko prijavijo
društva, ki s svojim programom izkazujejo
kakovost in izvirnost, imajo sedež v Mestni
občini Velenje in so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline.
Društva, ki so člani Zveze kulturnih društev Šaleške doline manj kot eno leto, bodo
ocenjena posebej oziroma prejmejo zagotovljeni znesek, katerega višina bo določena
v postopku ocenjevanja.
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B – Kulturni projekti
Na razpisno področje B se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki imajo sedež v Mestni
občini Velenje (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira Mestna
občina Velenje),
– društva, ki imajo sedež v Mestni občini
Velenje (društva, ki so včlanjena v Zvezo
kulturnih društev Šaleške doline, se lahko
prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo
redno dejavnost),
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in ustvarjajo
v MOV,
– posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo
stalno prebivališče v Mestni občini Velenje
in ustvarjajo v MOV.
C – Kulturni projekti s področja založništva (tiskane izdaje)
Na razpisno področje C se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki imajo sedež v Mestni
občini Velenje (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira Mestna
občina Velenje),
– društva, ki imajo sedež v Mestni občini
Velenje (društva, ki so včlanjena v Zvezo
kulturnih društev Šaleške doline, se lahko
prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo
redno dejavnost),
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in ustvarjajo
v MOV,
– posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo
stalno prebivališče v Mestni občini Velenje
in ustvarjajo v MOV.
Na razpisno področje C se lahko prijavijo
tudi pravne in fizične osebe ter posamezniki,
ki imajo status samostojnega ustvarjalca na
področju kulture, ki nimajo stalnega prebivališča v Mestni občini Velenje, če prijavljajo
stvaritev, ki se snovno-motivno dotika Mestne občine Velenje.
III. Razpisni rok: razpis se prične 28. novembra 2008 in se zaključi 5. januarja
2009.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora zajemati:
A) za razpisno področje A:
a) izpolnjen prijavni obrazec,
b) program dela za leto 2009,
c) podpisan vzorec pogodbe,
B) za razpisno področje B:
a) izpolnjen prijavni obrazec,
b) podpisan vzorec pogodbe,
C) za razpisno področje C:
a) izpolnjen prijavni obrazec,
b) podpisan vzorec pogodbe,
c) vpogled v 10% končanega besedila
in eno strokovno-referenčno recenzijo (priporočilo) za delo, ki kandidira za sofinanciranje.
Prijavitelji morajo prijave oddati do 5. januarja 2009 (velja datum poštnega žiga) na
naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna
pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis –
kulturni programi 2009« oziroma
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis –
kulturni projekti 2009« oziroma
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
– kulturni projekti s področja založništva
2009!«.

Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način, kot velja za pošiljanje
vlog, in sicer v zaprtih ovojnicah z oznako:
»Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo
na javni razpis – kulturni programi 2009!«
oziroma
»Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni razpis – kulturni projekti 2009!«
oziroma
»Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo
na javni razpis – kulturni projekti s področja
založništva 2009!«.
Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka ne bo več možno.
Vsak kulturni izvajalec lahko prijavi le en
projekt, kot partner pa lahko sodeluje v več
projektih.
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih Mestne občine Velenje,
ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in
ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo
obravnavane.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Mestna občina Velenje lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa/projekta spremeni odločitev
in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav
tako lahko v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti
v letu 2009 razveže že sklenjeno pogodbo,
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo
komisija za odpiranje vlog opravila 9. januarja 2009 ob 9. uri, v sejni sobi št. 55, IV.
nadstropje Mestne občine Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki kandidira na razpisu.
VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje
prijav: strokovna komisija bo za ocenjevanje
prijav uporabila naslednja merila:
A) Za razpisno področje A (kulturni programi):
Programi društev bodo ovrednoteni
v skladu z uvrstitvijo v kakovostne skupine,
ki so opredeljene v merilih za ocenjevanje (70%) in na osnovi posebnih kriterijev
(30%):
a) dodelanost programa,
b) ustreznost finančne konstrukcije,
c) število sodelovanj na javnih prireditvah
v preteklem letu,
d) vključevanje v prireditve MOV v zadnjih dveh letih (proslave, sejmi, kulturni
dogodki),
e) organizacija izobraževanj za člane
društva v preteklem letu,
f) uspešna prijava na državne in evropske razpise,
g) vsebinski doprinos k obeležitvi 50-letnice Velenja.
B) Za razpisno področje B (kulturni projekti):
a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost
projekta,
b) predviden doseg projekta,
c) finančna konstrukcija projekta,
d) udeležba na občinskih, medobčinskih,
državnih in mednarodnih prireditvah,
e) povezanost projekta z obeležitvijo
50-letnice Velenja,
f) predviden način izvedbe projekta,
g) partnerstva v projektu.
C) Za razpisno področje C (kulturni projekti s področja založništva):
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a) literarno-umetniška ali znanstveno-strokovna ali domoznanska vrednost
projekta,
b) predviden doseg projekta,
c) finančna konstrukcija projekta,
d) povezanost projekta z obeležitvijo
50-letnice Velenja,
e) predviden način izvedbe projekta,
f) partnerstva v projektu,
g) uspešna prijava na državne in evropske razpise.
Merila za ocenjevanje so sestavni del
razpisne dokumentacije.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev
Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini:
– za razpisno področje A: 20.000 €,
– za razpisno področje B: 20.000 €,
– za razpisno področje C: 4.300 €.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe/projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009. Mestna
občina Velenje bo z izbranim prijaviteljem
sklenila pogodbo o financiranju programa/projekta v letu 2009.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po
zaključku javnega razpisa.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (razpisi)
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan na naslednjih naslovih:
– za razpisno področje A: Zveza kulturnih društev Šaleške doline (Dom kulture
Velenje), pisarna št. 80, Titov trg 4, 3320
Velenje,
– za razpisni področji B in C: Mestna
občina Velenje – Sprejemna pisarna (kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320
Velenje.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. vsak delovni dan na telefonskih številkah:
– za razpisno področje A: 03/58-71-276
(Tatjana Vidmar),
– za razpisni področji B in C: 03/89-82-580
(Barbara Pokorny) in 03/89-61-678 (Darja
Plaznik),
ali
po
elektronski
pošti:
darja.plaznik@velenje.si. Odgovori na pisna
vprašanja bodo objavljeni na spletni strani
Mestne občine Velenje http://www.velenje.si
(razpisi).
Mestna občina Velenje
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Javne dražbe
Št. 352-59/2008
Ob-9597/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja
ponovno javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje: dvosobno stanovanje št. 7 v izmeri 66,26 m2 v 3. nadstropju na naslovu Zadružna cesta 3, Dobrovo, parc. št. 2424/3, ZKV 608, k.o. Biljana
– prazno.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
izklicna cena za stanovanje št. 7 na naslovu
Zadružna cesta 3, Dobrovo, je 78.000,00 €.
Najnižji znesek višanja 200,00 €.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 15. 12. 2008 ob 10. uri, na naslovu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za
javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila varščine, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 11. 12. 2008
do 12. ure plačati varščino v višini 7.800,00 €.
Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic
28 17116-299008-399059.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo
najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Ogled stanovanja je mogoč po predhodnem dogovoru z Ivanom Bratužem, tel.
05/303-43-01.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško

Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si.
9. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavita,
pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški.
10. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– zemljiškoknjižno stanje stanovanja: izdelan je etažni načrt stavbe, na zemljiško
knjigo je podan predlog za vknjižbo etažne lastnine, ki se vodi pod plombo Dn št.
5419/2008;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana;
– kupec mora nepremičnino prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin,
vknjižba v zemljiško knjigo ipd.) poravna
kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-9665/08
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmetov prodaje:
Stanovanja:
1. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 13
v III. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 62,71 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24a, stoječe na parc. št. 432/2, zkv
420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, ident.
št. 2525-924 - (tablica MORS 25032).
a) Ogled stanovanja:
10. 12. 2008 od 12. do 13. ure,
11. 12. 2008 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 56.000,00 EUR.
2. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 19
v IV. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 64,46 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24a, stoječe na parc. št. 432/2, zkv
420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, ident.
št. 2525-924 - (tablica MORS 25038).
a) Ogled stanovanja:
10. 12. 2008 od 12. do 13. ure,
11. 12. 2008 od 10. do 11. ure.

b) Izklicna cena: 60.200,00 EUR.
3. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 14
v IV. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 63,87 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24b, stoječe na parc. št. 432/2, zkv
420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, ident.
št. 2525-925 - (tablica MORS 25017).
a) Ogled stanovanja:
10. 12. 2008 od 12. do 13. ure,
11. 12. 2008 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 60.000,00 EUR.
4. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 6
v I. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 64,93 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24c, stoječe na parc. št. 432/2, zkv
420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, ident.
št. 2525-926 - (tablica MORS 25007).
a) Ogled stanovanja:
10. 12. 2008 od 12. do 13. ure,
11. 12. 2008 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 61.000,00 EUR.
5. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 11
v II. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 63,55 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24c, stoječe na parc. št. 432/2, zkv
420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, ident.
št. 2525-926 - (tablica MORS 24994).
a) Ogled stanovanja:
10. 12. 2008 od 12. do 13. ure,
11. 12. 2008 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 59.200,00 EUR.
6. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 15
v III. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 63,64 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24c, stoječe na parc. št. 432/2, zkv
420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, ident.
št. 2525-926 - (tablica MORS 24998).
a) Ogled stanovanja:
10. 12. 2008 od 12. do 13. ure,
11. 12. 2008 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 59.200,00 EUR.
7. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 17
v IV. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 64,97 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24c, stoječe na parc. št. 432/2, zkv
420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, ident.
št. 2525-926 - (tablica MORS 25000).
a) Ogled stanovanja:
10. 12. 2008 od 12. do 13. ure,
11. 12. 2008 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 58.200,00 EUR.
8. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 18
v IV. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 72,92 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24c, stoječe na parc. št. 432/2, zkv
420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, ident.
št. 2525-926 - (tablica MORS 25001).
a) Ogled stanovanja:
10. 12. 2008 od 12. do 13. ure,
11. 12. 2008 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 65.000,00 EUR.
9. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 20
v IV. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 76,46 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24c, stoječe na parc. št. 432/2, zkv
420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, ident.
št. 2525-926 - (tablica MORS 25003).
a) Ogled stanovanja:
10. 12. 2008 od 12. do 13. ure,
11. 12. 2008 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 72.000,00 EUR.
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10. Petsobno stanovanje (prazno), št. 5
v II. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 141,27 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova 13, stoječe na parc. št. 1867, zkv
420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1924, ident.
št. 2525-868-13 (tablica MORS 24916).
a) Ogled stanovanja:
10. 12. 2008 od 12. do 13. ure,
11. 12. 2008 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 55.500,00 EUR.
11. Štirisobno stanovanje (prazno), št. 3
v I. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 163,49 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Gregorčičeva c.1, stoječe na parc. št. 3144,
zkv 470, k.o. Trnovo, letnik 1925, ident. št.
2524-1325 - (tablica MORS 24941).
a) Ogled stanovanja:
10. 12. 2008 od 13.30 do 14.30,
11. 12. 2008 od 11.30 do 12.30.
b) Izklicna cena: 62.700,00 EUR.
12. Štirisobno stanovanje (prazno), št. 4
v I. nad., v izmeri 105,16m2 v stanovanjski
stavbi v Rimskih Toplicah, Ul. XIV. Divizije
7, stoječa na parc. št. 963/4, zk podvložek
843/5, id. št. 4.E, k.o. Rimske Toplice (1039),
letnik 1978, (tablica MORS 20882).
a) Ogled stanovanja:
10. 12. 2008 od 12. do 13. ure,
11. 12. 2008 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 86.300,00 EUR.
13. Trisobno stanovanje (prazno), št. 9
v III. nad., v izmeri 86,96 m2 v stanovanjski
stavbi v Rimskih Toplicah, Ul. XIV. Divizije
9, stoječa na parc. št. 963/4, zk podvložek 844/10, id. št. 9.E, k.o. Rimske Toplice
(1039), letnik 1981, (tablica MORS 21150).
a) Ogled stanovanja:
10. 12. 2008 od 12. do 13. ure,
11. 12. 2008 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 65.300,00 EUR.
14. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
12 v II. nad., v izmeri 81,19 m2 v stanovanjski stavbi v Celju, Veselova ul. 8, stoječa na
parc. št. 225/1, zk podvložku 2402/13 z id.
št. 12.E, k.o. Celje (1077), letnik 1954, (tablica MORS 26855).
a) Ogled stanovanja:
10. 12. 2008 od 10. do 11. ure,
11. 12. 2008 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 76.300,00 EUR.
15. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 3
v II. nad., v izmeri 53,03 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi v Lendavi, Ul. Heroja Mohorja
2, stoječa na parc. št. 4348/2, zkv 3787, k.o.
Lendava (166), letnik 1968, (tablica MORS
27115).
a) Ogled stanovanja:
10. 12. 2008 od 12. do 13. ure,
11. 12. 2008 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 28.300,00 EUR.
16. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4
v I. nad., v izmeri 69,13 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi v Lendavi, Rudarska ul. 11,
stoječa na parc. št. 6425/7, zkv 3873, k.o.
Lendava (166), letnik 1963, (tablica MORS
27119).
a) Ogled stanovanja:
10. 12. 2008 od 13.30 do 14.30,
11. 12. 2008 od 11.30 do 12.30.
b) Izklicna cena: 33.300,00 EUR.
17. Garsonjera (prazna), št. 13 v III.
nad., v izmeri 14,46 m2 v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Osenjakova ul. 12, stoječa
na parc. št. 1601 in 1605, zk podvložku
2151/13 z id. št. 13.E, k.o. Slape (1772),
letnik 1988, (tablica MORS 24759).
a) Ogled stanovanja:
10. 12. 2008 od 12. do 13. ure,
11. 12. 2008 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 57.300,00 EUR.
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18. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
37 na terasi, v izmeri 31,96 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Fabianijeva 29,
Ljubljana, stoječa na parc. št. 1694, zk podvložku 2889/39, id. št. 213.E, k.o. Bežigrad
(2636), letnik 1955, (tablica MORS 22998).
a) Ogled stanovanja:
10. 12. 2008 od 12. do 13. ure,
11. 12. 2008 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 61.300,00 EUR.
IV. Ogled nepremičnin: oglede stanovanj
lahko brez najave opravite ob stanovanjih
(zgoraj) določenih terminih. Na morebitna
vprašanja v zvezi s stanovanji lahko pokličete na tel. št. 01/471-2213 od 1. 12. 2008
do 15. 12. 2008 med 8. in 12. uro.
V. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb
ne bodo upoštevane. Stanovanja so v večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena,
kar bo moral na lastne stroške prevzeti
kupec sam. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne
ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne
dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno,
stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo, plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
500,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 150.000,00 EUR
za 2.000,00 EUR,
– od 150.000,01 EUR do 500.000, 00
EUR za 4.000,00 EUR,
– od 500.000,01 EUR do 1.000.000, 00
EUR za 6.000,00 EUR,
– od 1.000.000,01 EUR do 1.500.000, 00
EUR za 8.000,00 EUR.
3. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. 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 kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-51000000. Dražiteljem,
ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija
brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka
javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa,
ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-51000000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11.
ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na
kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le
tisti, ki bodo do 15. 12. 2008 do 12. ure na
naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj,
javna dražba 16. 12. 2008« s pripisom na
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hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe,
s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti
pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico oziroma potni list (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le-te.
8. Predložiti je potrebno tudi:
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
10. 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, 94/07). Izvedbo javne
dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna
dražba bo posneta na filmski trak.
11. Ustavitev postopka: Vlada Republike
Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi,
pri čemer se dražiteljem povrne izkazane
stroške.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 16. 12. 2008 ob 11.
uri v prostorih Ministrstva za obrambo, na
naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
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Št. 478-25/2008
Ob-9544/08
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07) in sklepa Občinskega sveta
Občine Trebnje, sprejetega na 19. redni seji
dne 13. 11. 2008, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/34-81-100, faks 07/34-81-131.
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje so tri nepremičnine na
Jamski ulici na Mirni, vpisane pri vl. št. 1331,
k.o. Mirna, last Občine Trebnje, in sicer zemljišča:
– parc. št. 31/16, travnik v izmeri
902 m2,
– parc. št. 31/17, travnik v izmeri 838 m2,
in
– parc. št. 31/20, njiva v izmeri 2074 m2.
Osnovna namenska raba nepremičnin je
območje za poselitev.
Lokacija: ureditveno območje Roje, gradbena celota: 3E (parc. št. 31/16 in 31/17) in
3D (parc. št. 31/20) po Odloku o prostorskih
ureditvenih pogojih za naselje Mirna (Ur. l.
RS, št. 68/05, 112/05 – popr.). Na območju
3D je pred vsako gradnjo potrebna dodatna
geološka raziskava. Pogoji za poseganje
v prostor in dovoljene gradnje so določene
v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih
za naselje Mirna.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: z najugodnejšim dražiteljem
se sklene prodajna pogodba, ki mora biti
sklenjena v 15 dneh po končani dražbi.
IV. Izklicne cene in najnižji znesek njihovega višanja
Izklicna cena za nepremičnino, parc. št.
31/16, k.o. Mirna je 29.000,00 EUR.
Izklicna cena za nepremičnino, parc. št.
31/17, k.o. Mirna je 27.000,00 EUR.
Izklicna cena za nepremičnino, parc. št.
31/20, k.o. Mirna je 47.000,00 EUR.
V navedenih cenah ni vključen davek na
dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Najnižji znesek višanja je 300 EUR.
Nepremičnine se prodajajo v stanju, v kakršnem so, po načelu »videno-kupljeno«.
V. Način in rok plačila
Kupnino bo moral kupec poravnati na
transakcijski račun Občine Trebnje v osmih
dneh od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba
za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in
poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo pri pristojni
zemljiški knjigi predlagana vknjižba lastninske pravice na ime kupca.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 22. 12. 2008, v veliki
sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, z začetkom ob 13. uri.
VII. Varščina
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe položiti varščino, ki znaša 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili,
na transakcijski račun Občine Trebnje št.
01330-0100016133, s sklicem: javna dražba
– Roje Mirna.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena
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najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe.
Uspelemu dražitelju se bo plačana varščina vračunala v kupnino.
Če uspeli dražitelj ne sklene pogodbe ali
ne plača kupnine v rokih, določenih v III. in
V. točki te objave, organizator javne dražbe
obdrži varščino.
VIII. Pogoji za udeležbo na dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje pravna
ali fizična oseba, ki pred začetkom dražbe
predloži:
– osebno izkaznico (fizične osebe) oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev (pravne osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo, če dražitelj pooblasti drugo osebo za udeležbo
na dražbi,
– dokazilo o plačilu varščine s priloženo
številko transakcijskega računa dražitelja za
primer vračila varščine.
Zahtevana dokazila, razen potrdila o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali kot overjeno kopijo.
IV. Informacija o podrobnejših pogojih
dražbe: podrobnejšo informacijo o pogojih
in predmetu javne dražbe lahko interesenti
pridobijo na sedežu Občine Trebnje pri Petri
Bizjan, tel. 07/34-81-147.
X. Ustavitev postopka: župan Občine
Trebnje ali pooblaščena oseba s soglasjem
predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
Občina Trebnje
Ob-9545/08
Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, 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 in 94/07) in sklepa Občinskega sveta Občine Tišina, z dne
13. 4. 2007 ter z dne 13. 6. 2008 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Tišina, Tišina
4, 9251 Tišina.
2. Opis predmetov prodaje: predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine v k.o.
Murski Črnci, vl. št. 175: parc. št. 1397/2,
v izmeri 9 43 m2; parc. št. 1397/3, v izmeri 8
44 m2; parc. št. 1300, v izmeri 69 m2; parc.
št. 1396/10, v izmeri 8 01 m2, nepremičnine
v k.o. Rankovci, vl. št. 70: parc. št. 169/2,
v izmeri 9 61 m2; parc. št. 169/3, v izmeri 9
79 m2; in nepremičnine v k.o. Petanjci, vl.
št. 601: parc. št. 432, v izmeri 4 74 m2; in vl.
št. 602: parc. št. 1220/8, v izmeri 2 69 m2;
parc. št. 1220/9, v izmeri 3 64 m2; parc. št.
1220/10, v izmeri 2 61 m2; parc. št. 1220/11,
v izmeri 1 74 m2; parc. št. 1220/12, v izmeri
71 m2 in parc. št. 1220/13 v izmeri 2 61 m2;
Po prostorskem planu občine so vse
nepremičnine opredeljene kot nezazidano
stavbno zemljišče. Vsa zemljišča so v celoti
v lasti občine ter bremen prosta.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicne cene za prodajano premoženje
so sledeče:
– za parc. št. 1397/2, k.o. Murski Črnci,
v izmeri 9 43 m2; je izklicna cena 10.184,40
EUR,
– za parc. št. 1397/3, k.o. Murski Črnci,
v izmeri 8 44 m2; je izklicna cena 9.115,20
EUR,

– za parc. št. 1300, k.o. Murski Črnci,
v izmeri 69 m2; je izklicna cena 69,00 EUR,
– za parc. št. 1396/10, k.o. Murski Črnci,
v izmeri 8 01 m2; je izklicna cena 8.650,80
EUR,
– za parc. št. 169/2, k.o. Rankovci,
v izmeri 9 61 m2; je izklicna cena 8.649,00
EUR,
– za parc. št. 169/3, k.o. Rankovci,
v izmeri 9 79 m2; je izklicna cena 7.832,00
EUR,
– za parc. št. 432, k.o. Petanjci, v izmeri
4 74 m2; je izklicna cena 2.844,00 EUR,
– za parc. št. 1220/8, k.o. Petanjci, v izmeri 2 69 m2; je izklicna cena 269,00 EUR,
– za parc. št. 1220/9, k.o. Petanjci, v izmeri 3 64 m2; je izklicna cena 364,00 EUR,
– za parc. št. 1220/10, k.o. Petanjci, v izmeri 2 61 m2; je izklicna cena 261,00 EUR,
– za parc. št. 1220/11, k.o. Petanjci, v izmeri 1 74 m2; je izklicna cena 174,00 EUR,
– za parc. št. 1220/12, k.o. Petanjci, v izmeri 71 m2; je izklicna cena 71,00 EUR,
– za parc. št. 1220/13, k.o. Petanjci, v izmeri 2 61 m2; je izklicna cena 261,00 EUR.
Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje
zakonsko določenega davka na promet
z nepremičninami, ki ga plača kupec.
Dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za
večkratnik zneska 100,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga
bo prodajalec izstavil kupcu.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Občini Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina, v sejni sobi, in sicer v sredo, 17. 12.
2008, z začetkom ob 15.30.
7. Višina varščine: pred javno dražbo
mora dražitelj plačati varščino v višini 10%
od izklicne cene za posamezno zemljišče, ki
ga bo dražil, na račun Občine Tišina – proračun št. 01210-0100011634, z navedbo »Varščina za javno dražbo« z navedbo parcelna
št. zemljišča.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in možnost ogleda predmeta javne dražbe: ogled
nepremičnin javne dražbe je možen do petka, 12. 12. 2008, po predhodnem dogovoru
na Občinski upravi Občine Tišina. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin pokličite na tel. 02/539-17-10, faks
02/539-17-11, e-pošta: obcina@tisina.si.
9. Opozorilo: Občina Tišina na podlagi
javne dražbe ni zavezana skleniti pogodbe
z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko
začeti postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi, pri čemer se povrnejo stroški dražiteljem v višini izkazanih stroškov.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
– dražitelj mora najpozneje do petka,
12. 12. 2008, do 14. ure, na sedež Občinske
uprave Občina Tišina, Tišina 4, prijaviti svojo
udeležbo in predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o plačani varščini in priložiti
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
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– matično, davčno in telefonsko števil-

– dražitelji – fizične osebe: fotokopijo
identifikacijskega dokumenta,
– dražitelji – pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni;
– dražitelji morajo na dan dražbe pred
njenim pričetkom predložiti:
– fizične osebe: osebni ali katerikoli drugi
identifikacijski dokument,
– pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih
oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije
po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.
Občina Tišina
Št. 471/2008
Ob-9590/08
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 14-600/07),
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07, z dne 16. 2. 2007) in 38. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
št. 94/07), Statuta Občine Ig (Uradni list RS,
št. 2/00, 68/01 in 56/03), sklepa Občinskega
sveta Občine Ig z dne 28. 3. 2007 in sklepa
Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Ig z dne 25. 11. 2008, objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča parcele
št. 1488/3-pašnik – 700 m2 in parcele št.
1488/4 – pašnik – 700 m2, obe k.o. Golo.
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel.
01/28-02-300, faks 01/28-02-322, e mail:
obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: sosednji
stavbni zemljišči s parcelno št. 1488/3 in
št. 1488/4, obe parceli v izmeri 700 m2,
nahajajoči v k.o. Golo. Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča z dne 18. 11.
2008, velja za navedeni parceli dolgoročni
plan občine in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000 za območje Občine Ig (Uradni
list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št.
23/91, 71/93, 62/94, 70/98, 23/00) ter Odlok
o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
Občine Ig (Uradni list SRS, št. 4/85, 3/90 in
Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 70/98, 12/99,
23/00, 26/04). Oznaka prostorske enote parcel je VS 17/5 Hrastje, osnovna namenska
raba parcel je S-območje stanovanj, in sicer je opredeljeno kot območje za gradnjo
družinskih stanovanjskih hiš, prostostoječa
zidava. Zemljišči oziroma parceli sta locirani
med lokalno cesto Ig–Kurešček–Zapotok in
med vaško potjo. Parceli sta rahlo v nagibu
in delno poraščeni z drevesi.
3. Izklicna cena za obe parceli znaša
90,00 EUR/m2 + 20% DDV, kar znese za posamezno parcelo neto znesek kupnine v višini 63.000,00 EUR + 20% DDV v znesku
12.600,00 EUR, skupaj tako znaša izklicni znesek kupnine za posamezno parcelo
75.600,00 EUR z vključenim 20% DDV.
4. Javna dražba navedenih nepremičnin
se bo vršila dne 15. 12. 2008, v prostorih
Občine Ig, in sicer ob 16. uri.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno
v višini 63.000,00 EUR, v katero še ni vštet
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20% DDV, za znesek najmanj 1.000,00
EUR.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15
dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi
uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade
prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo
sodeloval na javni dražbi mora najkasneje
do začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 10% neto cene, torej znesek
6.300,00 EUR za posamezno parcelo, in
sicer na račun prodajalca Občine Ig, številka računa 01237-0100000320, sklic 00
7221-1488-1, s pripisom javna dražba za
parcelo št. 1488/3 in št. 1488/4, k.o. Golo,
ter se na javni dražbi izkazati z originalnim
bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma
identifikacijsko številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnine se prodaja po načelu
videno kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič in
sicer dne 10. 12. 2008 ob 10. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla,
dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice
do nikakršne odškodnine, razen do vračila
eventualno že vplačane varščine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič, tel. 01/280-23-00.
Občina Ig
Ob-9610/08
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
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38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in Odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2008
(Uradni list RS, št. 22/08, 39/08, 54/08 in
97/08) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV
SI48768111.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja
2.1. Nepremičnine v k.o. Cerovec
(1489)
Predmet prodaje so:
– parc. št. 2003/32 – pašnik, v izmeri 785 m2, ZKV 338, k.o. Cerovec, izklicna
cena znaša 13.000,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 500,00 EUR,
– parc. št. 2003/56 – pašnik, v izmeri 942 m2, ZKV 338, k.o. Cerovec, izklicna
cena znaša 22.000,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 EUR in
– parc. št. 2003/58 – pašnik, v izmeri 890 m2, ZKV 338, k.o. Cerovec, izklicna
cena znaša 20.000,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 EUR.
Navedene nepremičnine se nahajajo
v območju stavbnih zemljišč in so namenjene gradnji.
Izklicne cene ne vključujejo pripadajočih
davkov.
2.2. Nepremičnine v k.o. Stopiče (1486)
Predmet prodaje sta:
– parc. št. 488/4 – pašnik, v izmeri
474 m2, ZKV 708, k.o. Stopiče in
– parc. št. 488/6 – pašnik, v izmeri 35 m2,
ZKV 708, k.o. Stopiče.
Zemljišči se prodajata skupaj, izklicna
cena zemljišča je 22.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Navedeni nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč in sta namenjeni
gradnji. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka.
2.3. Nepremičnine v k.o. Ždinja vas
(1457)
Predmet prodaje so:
– parc. št. 103/14 – pašnik, v izmeri
787 m2, ZKV 210, k.o. Ždinja vas, izklicna
cena znaša 35.000,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 EUR,
– parc. št. 103/15 – pašnik, v izmeri
817 m2, ZKV 210, k.o. Ždinja vas, izklicna
cena znaša 25.000,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 EUR,
– parc. št. 103/16 – dvorišče, v izmeri
182 m2, ZKV 210, k.o. Ždinja vas, izklicna
cena znaša 5.000,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 500,00 EUR.
Navedene nepremičnine se nahajajo
v območju stavbnih zemljišč in so namenjene gradnji.
Izklicne cene ne vključujejo pripadajočih
davkov.
2.4. Nepremičnina v k.o. Kandija (1483)
Predmet prodaje je:
– parc. št. 946 – travnik v izmeri 1029 m2,
ZKV 1483, k.o. Kandija, izklicna cena znaša
120.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je
2.000,00 EUR.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč in je namenjena
gradnji.
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Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka.
2.5. Nepremičnina v k.o. Prečna (1448)
Predmet prodaje je:
– parc. št. 71/5 – zelenica, v izmeri
268 m2, ZKV 596, k.o. Prečna, izklicna cena
znaša 22.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka.
2.6. Nepremičnini v k.o. Gotna vas
(1485)
Predmet prodaje sta:
– parc. št. 1050/5 – njiva v izmeri 571 m2,
ZKV 516, k.o. Gotna vas, izklicna cena znaša 55.000,00 EUR, najnižji znesek višanja
je 2.000,00 EUR in
– parc. št. 1051/6 – travnik, v izmeri
397 m2, ZKV 516, k.o. Gotna vas, izklicna
cena znaša 40.000,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 EUR.
Navedeni nepremičnini se nahajata
v območju stavbnih zemljišč. Izklicni ceni
ne vključujeta pripadajočih davkov.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Podpis pogodbe z izbranim dražiteljem
se izvede naslednji dan po javni dražbi, dne
18. 12. 2008.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje
v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor
prodajna pogodba v navedenem roku ne
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel
pravico zadržati vplačano varščino.
Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način
in v določenem roku po sklenjeni prodajni
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino
zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-100015234, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek
na dodano vrednost oziroma 2% davek na
promet nepremičnin) in vse ostale stroške
v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča).
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta
1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju,
dne 17. 12. 2008:
6.1. za nepremičnine v k.o. Cerovec:
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– za parc. št. 2003/32 ob 8. uri,
– za parc. št. 2003/56 ob 8.30,
– za parc. št. 2003/58 ob 9. uri;
6.2. za nepremičnini v k.o. Stopiče:
– za parc. št. 488/4 in parc. št. 488/6
ob 9.30;
6.3. za nepremičnine v k.o. Ždinja vas:
– za parc. št. 103/14 ob 10. uri,
– za parc. št. 103/15 ob 10.30,
– za parc. št. 103/16 ob 11. uri;
6.4. za nepremičnino v k.o. Kandija:
– za parc. št. 946 ob 14. uri;
6.5. za nepremičnino v k.o. Prečna:
– za parc. št. 71/5 ob 14.30;
6.6. za nepremičnini v k.o. Gotna vas:
– za parc. št. 1050/5 ob 15. uri,
– za parc. št. 1051/6 ob 15.30.
Dražitelji se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke
te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
– vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene,
na podračun EZR Mestne občine Novo mesto št. 01285-100015234, s sklici:
– 478-105/2008 za parc. št. 2003/32,
2003/56 in 2003/58, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Cerovec,
– 478-106/2008 za parc. št. 488/4 in
parc. št. 488/6, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Stopiče,
– 478-112/2008 za parc. št. 103/14,
103/15 in 103/16, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Ždinja vas,
– 478-107/2008 za parc. št. 946, z navedbo namena nakazila: Javna dražba –
Kandija,
– 478-114/2008 za parc. št. 71/5, z navedbo namena nakazila: Javna dražba –
Prečna in
– 478-108/2008 za parc. št. 1050/5 in
1051/6, z navedbo namena nakazila: Javna
dražba – Gotna vas.
Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Vplačana varščina se šteje za sprejem
ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino,

za katero je varščina vplačana. Vplačana
varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe,
kolikor ni na dražbi dosežena višja cena od
izklicne oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po izklicni
ceni.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije
za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj, Služba
za premoženjske zadeve, tel. 07/39-39-293,
kontaktna oseba je Tatjana Kužnik.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za namensko rabo nepremičnin.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin 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 na
spletni strani Mestne občine Novo mesto
http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Ob-9625/08
Občina Grosuplje, Taborska c. 2, Grosuplje objavlja na podlagi 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) in
sklepa Občinskega sveta Občine Grosuplje
št. 478-124/2008 z dne 24. 9. 2008
javno dražbo
za odprodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Grosuplje,
Taborska c. 2, Grosuplje, matična številka:
58880734, ID št. za DDV: SI 14067765.
2. Predmet prodaje
Solastniški delež na nepremičnini na naslovu Mala vas pri Grosupljem št. 3, parc.
št. 254/8 poslovna stavba v izmeri 670 m2,
vl. št. 991, za k.o. Ponova vas, do deleža
2429/10000 in obsega naslednje poslovne
prostore: gostinski prostor v izmeri 40,54 m2,
skladišče – pisarna v izmeri 13,16 m2, skladišče v izmeri 3,44 m2, skladišče 12,17 m2,
sanitarije v izmeri 2,65 m2, trgovina v izmeri 16,98 m2, trgovina v izmeri 52,33 m2,
stopnišče 8,3 m2, osrednji del kleti v izmeri 45,04 m2, poglobljeni del kleti v izmeri
25,87 m2 ter souporaba vhoda v klet, hodnika, avle in sanitarij, s pripadajočo gradbeno
parcelo, ki jo sestavljajo zemljišča parc. št.
254/13 dvorišče v izmeri 1408 m2 (ki bo po
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parcelaciji manjša za ca. 100 m2 zaradi izgradnje avtobusne postaje), parc. št. 254/7
dvorišče v izmeri 102 m2 in parc. št. 254/12
dvorišče v izmeri 151 m2, vsaka do deleža
2429/10000, vse k.o. Ponova vas.
Nepremičnina je prosta bremen.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena za delež nepremičnine,
ki se prodaja, znaša 190.000,00 EUR, najnižji znesek višanja pa 1000,00 EUR.
5. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
– Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe.
V nasprotnem primeru se šteje, da je od
nakupa odstopil in ima Občina Grosuplje
pravico njegovo varščino zadržati.
– Izbrani ponudnik bo moral plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8
dni po overitvi prodajne pogodbe oziroma
do 31. 12. 2008.
– Po plačilu celotne kupnine in poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih nepremičninah
v pristojni zemljiški knjigi.
6. Način in rok plačila: kupec bo kupnino
poravnal na transakcijski račun Občine Grosuplje, št. 01232–0100001923, najkasneje
v 8 dneh po podpisu prodajne pogodbe.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Kupec bo poleg
ponujene kupnine dolžan plačati še stroške
pripadajočega davka, stroške overitve pogodbe in vpisa v zemljiško knjigo.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 16. 12. 2008 na sedežu Občine Grosuplje, Taborska c. 2, Grosuplje, v sejni sobi,
V. nadstropje, 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 20%
izklicne cene, na transakcijski račun Občine Grosuplje, številka 01232 – 0100001923
sklic 00 201000, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo«.
– Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v ponujeno kupnino, ostalim
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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 (Ur. l. 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 Grosuplje
http://www.grosuplje.si/portal_obcina/www/index.php.
11. Dodatne informacije: interesenti se
lahko seznanijo z dodatnimi informacijami
na Občini Grosuplje, pri kontaktni osebi Eriki
Radi Podobnik, tel. 01/788-87-54.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na isto telefonsko številko.
Občina Grosuplje
Ob-9626/08
Občina Kobarid Trg svobode 2, 5222 Kobarid, objavlja na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00,
79/00, 53/02, 74/02, 80/03)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, tel. 05/38-99-200; faks 05/38-99-211,
e-mail: obcina@kobarid.si.
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu (Obrtna cona Kobarid), s parcelno
številko 329/24, komunalno neopremljeno,
površine 6.651 m², z.k. vl. 299, k.o. Kobarid.
Pred sklenitvijo glavne pogodbe bo potrebna parcelacija na stroške kupca.
Izhodiščna vrednost zemljišča:
a) Izklicna cena znaša 25,00 EUR/m2.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% vrednosti
izklicne cene za nepremičnino.
2. Nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu (Obrtna cona Kobarid – MODUL 1 A),
s parcelno številko 368/3, 367/8, 377/39, vse
k.o. Kobarid, komunalno opremljeno brez
uporabnega dovoljenja, površine 1.587 m².
Izhodiščna vrednost nezazidanega
stavbnega zemljišča s komunalno opremo:
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a) Izklicna cena znaša 44,00 EUR/m2.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% vrednosti
izklicne cene za nepremičnino.
3. Nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu (Obrtna cona Kobarid – MODUL 2
A), s parcelno številko 367/9, 377/40, 369/8,
369/10, vse k.o. Kobarid, komunalno opremljeno brez uporabnega dovoljenja, površine 919 m².
Izhodiščna vrednost nezazidanega
stavbnega zemljišča s komunalno opremo:
a) Izklicna cena znaša 44,00 EUR/m2.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% vrednosti
izklicne cene za nepremičnino.
4. Nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu (Obrtna cona Kobarid – MODUL 3 A),
s parcelno številko 369/3, 369/12, obe k.o.
Kobarid, komunalno opremljeno brez uporabnega dovoljenja, površine 1.349 m².
Izhodiščna vrednost nezazidanega
stavbnega zemljišča s komunalno opremo:
a) Izklicna cena znaša 44,00 EUR/m2.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% vrednosti
izklicne cene za nepremičnino.
5. Nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu (Obrtna cona Kobarid – MODUL 4
A), s parcelno številko 369/1, 369/6, obe k.o.
Kobarid, komunalno opremljeno brez uporabnega dovoljenja, površine 1.104 m².
Izhodiščna vrednost nezazidanega
stavbnega zemljišča s komunalno opremo:
a) Izklicna cena znaša 44,00 EUR/m2.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% vrednosti
izklicne cene za nepremičnino.
6. Nezazidano stavbno zemljišče v Podbeli, s parcelno številko 300/91, k.o. Sedlo,
komunalno opremljeno, površine 264 m².
Izhodiščna vrednost zemljišča:
a) Izklicna cena znaša 18,00 EUR/m2.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% vrednosti
izklicne cene za nepremičnino.
7. Nezazidano stavbno zemljišče v Logjeh, s parcelno številko 2027/1, k.o. Logje, komunalno opremljeno, ca. površine
290 m². Pred sklenitvijo glavne pogodbe bo
potrebna parcelacija na stroške kupca.
Izhodiščna vrednost zemljišča:
a) Izklicna cena znaša 12,00 EUR/m2.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% vrednosti
izklicne cene za nepremičnino.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, katere besedilo je del splošnih
pogojev organizatorja javne dražbe.
IV. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 16. 12. 2008,
na začasnem sedežu Občine Kobarid, Gregorčičeva ulica 26, 5222 Kobarid (nekdanja
Policijska postaja Kobarid):
– pod številko 1: ob 10. uri,
– pod številko 2: ob 10.15,
– pod številko 3: ob 10.30,
– pod številko 4: ob 10.45,
– pod številko 5: ob 11. uri,
– pod številko 6: ob 11.15,
– pod številko 7: ob 11.30.
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V. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se izkaže,
da ima sedež na območju Evropske unije ali
katerekoli izmed njenih članic.
2. Dražitelji se morajo pred pričetkom
javne dražbe:
– izkazati s potrdilom o plačani varščini
v znesku 10% izklicne cene za nepremičnino (navesti modul, oziroma parcelo, ki jo
bodo dražili), na TRR Občine Kobarid pri
UJP Nova Gorica, št.: 01246-0100015011,
s pripisom za javno dražbo,
– predložiti podpisano izjavo, da se strinjajo s pogoji v osnutku prodajne pogodbe.
3. Pravne osebe morajo:
– predložiti izjavo, da proti dražitelju ni
uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali postopek prisilne poravnave,
– predložiti izpisek iz sodnega registra.
4. Javna dražba po načelu videno – kupljeno.
5. Stroške za izpeljavo postopka pri notarju, vključno s stroški zemljiškoknjižnega
prepisa, kakor tudi davek na dodano vrednost oziroma na promet nepremičnin in
stroške cenitve, plača kupec.
6. Rok za podpis pogodbe je 8 dni od
zaključka javne dražbe. Kupnino je kupec
dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se mu ga izstavi po podpisu pogodbe
s strani kupca. Plačilo celotne kupnine v prej
določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku,
se pogodba razdre, varščina pa zadrži.
7. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu dražitelju vračunal v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se bo varščina vrnila
v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi.
VII. Drugi pogoji: komisija za prodajo premoženja ima ob soglasju župana pravico,
da do sklenitve prodajne pogodbe ustavi
postopek prodaje.
VIII. Informacije
Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti
na Občini Kobarid, tel. 38-99-200 (vsak delovni dan od 9. do 10. ure), faks 38-99-211,
e-mail: obcina@kobarid.si.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Na sedežu občine je možen prevzem
osnutka prodajne pogodbe in obrazca izjave
o strinjanju s pogoji.
Občina Kobarid
Ob-9638/08
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi, na podlagi 19. in 20.
člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, štev.
14/07) ter v skladu z Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.
II. Predmet javne dražbe: komunalno
opremljena stavbna zemljišča, namenjena
za individualno stanovanjsko gradnjo na območju Hmeline, parc. št. 161/13, v izmeri
625 m2, parc. št. 161/21, v izmeri 624 m2,
parc. št. 161/22, v izmeri 585 m2, parc. št.
161/20, v izmeri 630 m2; parc. št. 161/14,
v izmeri 631 m2; parc. št. 161/7, v izmeri
633 m2, parc. št. 161/26, v izmeri 656 m2 in
parc. št. 161/27, v izmeri 681 m2.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
III. Nepremična, opredeljena v II. točki
te objave, bo naprodaj na javni dražbi, ki bo
v torek, dne 16. 12. 2008 ob 11. uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III.
IV. Izklicna cena: izklicna cena zemljišča
znaša 30,00 €/m2 in 22,00 €/m2 za komunalno opremljenost zemljišča. Skupaj znaša
izklicna cena:
Parc. št.
161/13
161/21
161/22
161/20

Izklicna cena
32.500,00 €
32.448,00 €
30.420,00 €
32.760,00 €

Parc. št.
161/14
161/7
161/26
161/27

Izklicna cena
32.812,00 €
32.916,00 €
34.112,00 €
35.412,00 €

*Opomba: S plačilom komunalne opremljenosti bodo kupci oproščeni plačila komunalnega prispevka.
** Opomba: V ceni za zemljišče
(30,00 €/m2) ni vštet 20% DDV, ki ga je dolžan poravnati kupec.
V. Pogoji javne dražbe:
Dražitelji morajo najkasneje eno uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in se izkazati z osebnim dokumentom
ter priložiti:
– potrdilo o pravočasno plačani varščini in
priloženo številko lastnega osebnega računa
oziroma TRR za primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
ter izpisek iz registra pravnih oseb oziroma
priglasitveni list pri DURS (velja za pravne
osebe in s.p. – dokumenta ne smeta biti starejša od 30 dni od datuma dražbe),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV,
– matično številko (pravne osebe, s.p.)
oziroma EMŠO,
– pisno in notarsko overjeno pooblastilo
v primeru, da pravna ali fizična oseba za
udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno
ali fizično osebo.
Vsak dražitelj mora vključno do 15. 12.
2008 plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščino je potrebno nakazati
na TRR Občine Radlje ob Dravi, številka
01301-0100010958 odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo varščine za javno
dražbo – Hmelina«. Plačana varščina se
bo kupcu vračunala v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa
bo brezobrestno vrnjena v osmih dneh po
končani dražbi.
VI. Pogodba o prodaji nepremične mora
biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
zaključku dražbe. V primeru, da se kupec,
ki je na dražbi uspel v 8 dneh od poziva Občine Radlje ob Dravi k podpisu pogodbe ne
odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
zaradi česar mu zapade varščina v korist
Občine Radlje ob Dravi. Plačilo kupnine je
bistvena sestavina pogodbe.
Plačilo kupnine: 60% kupnine za nepremičnino bo kupec moral poravnati v roku 8
dni po sklenitvi pogodbe, preostanek kupnine pa v roku 8 dni od izročitve komunalno
opremljenega zemljišča. Občina Radlje ob
Dravi je dolžna zemljišče komunalno urediti
v roku 1 leta od podpisa pogodbe.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine
in overitvi pogodbe.
Nakup nepremičnine se opravi po sistemu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Ogled nepremičnine je možen po predhodni najavi na tel.
02/887-96-30.
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VII. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi komisija, imenovana
s strani župana, dražba je ustna,
2. posamezna zemljišča se bodo dražila
po vrstnem redu. Dražitelj, ki ni uspel pri
enem zemljišču, lahko draži pri katerem od
preostalih zemljišč,
3. draži lahko tisti, ki je do vključno dne
15. 12. 2008 plačal varščino za nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
4. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo,
5. najnižji znesek zvišanja je 200,00
EUR,
6. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
7. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
8. če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,
9. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
10. če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno
po pogojih razpisa,
11. dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
12. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe,
13. javna dražba se izvaja v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07).
VIII. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, dolžan
pa je vrniti varščino brez obresti.
X. Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo
lahko interesenti dobijo na občinski upravi
Občine Radlje ob Dravi, vsak delovni dan
na tel. 02/887-96-30.
Občina Radlje ob Dravi

112 / 28. 11. 2008 /

Stran

3871

Stran

3872 /

Št.

112 / 28. 11. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Razpisi delovnih mest
Ob-9671/08
Razveljavitev
Razveljavljamo javni natečaj za položaj
generalnega direktorja policije na Ministrstvu za notranje zadeve pod številko 171108-0337, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 105
z dne 7. 11. 2008, Ob-9081/08 in na spletni
strani Ministrstva za javno upravo ter Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1100-57/2008/9
Ob-9672/08
Na podlagi prvega odstavka 27. člena,
tretjega odstavka 33. člena in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3 in 65/08) ministrica za
notranje zadeve na podlagi 68. dopisne seje
Uradniškega sveta z dne 27. 11. 2008 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Policije v Ministrstvu za notranje zadeve.
I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije in
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– da nimajo dvojnega državljanstva;
– univerzitetna izobrazba pravne, varstvoslovne ali družboslovne smeri oziroma najmanj visoka strokovna izobrazba s
specializacijo ali najmanj visoka strokovna
izobrazba z magisterijem ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja);
– najmanj 10 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– izpit za izvajanje policijskih pooblastil / šola. Kolikor kandidat navedenega izpita nima, ga lahko opravi v roku enega leta
od sklenitve delovnega razmerja;
– 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 treh mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«, »Strogo tajno
– EU« in »Strogo tajno – NATO«.
II. 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. Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 63/07 in 65/08) se kot delovne
izkušnje šteje delovna doba na delovnem
mestu, za katero se zahteva ista stopnja
izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji
izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno
razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo
opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi
delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec
pridobil z opravljanjem del na delovnem me-

stu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
3. Pisne izjave kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
– 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
treh mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za notranje
zadeve pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence.
5. Izjavo, da kandidat nima dvojnega državljanstva.
6. Izjavo kandidata o opravljenem izpitu
za izvajanje policijskih pooblastil oziroma
šole, če je kandidat izpit že opravil.
7. Izjavo, da ima dovoljenje za dostop
do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«, »Strogo tajno – EU« in »Strogo tajno
– NATO« oziroma če dovoljenja nima, pisno
izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«, »Strogo tajno – EU« in »Strogo tajno – NATO« v
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni
list RS, št. 50/06 – UPB 2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
III. Posebna natečajna komisija bo kandidate preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov
na položajih v državni upravi, ki jih je določil
Uradniški svet (standardi št. 906-2/2003 z
dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1 z dne 22. 10.
2003 in 906-39/2004 z dne 22. 12. 2004),
objavljenimi na spletni stani Ministrstva za
javno upravo –http://www.mju.gov.si/.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega
tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma
drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in
drugih razvitejših državah sveta.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, ki pred tem ni
imel statusa uradnika, se sklene pogodba
o zaposlitvi za obdobje petih let. Delo bo
opravljal v nazivu glavni policijski svetnik
na sedežu organa v Ljubljani, Štefanova
ulica 2. Najkasneje v petnajstih mesecih od
dneva imenovanja na položaj je izbrani kan-

didat dolžan pridobiti funkcionalna znanja
upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
V. Na podlagi Zakona o policiji (Uradni
list RS, št. 107/06 – UPB 6) bo policija za
izbranega kandidata z njegovo pisno privolitvijo zbrala še podatke, na podlagi katerih
se bodo ugotavljali varnostni zadržki za delo
v policiji.
VI. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave
na spletni strani ministrstva, pristojnega za
javno upravo oziroma v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek 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).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Renato Pečaver,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, tel. 01/478-16-71.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-9565/08
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Zdenke
Gustinčič iz Nove Gorice razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Zdenki Gustinčič iz
Nove Gorice.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4. in 7. točke
prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Poleg splošnih zahtev, določenih z zakonom, morajo prijavljeni kandidati imeti vsaj
pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu, od tega najmanj eno leto pri notarju,
na sodišču, pri odvetniku, na tožilstvu ali pri
državnem pravobranilstvu.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub
ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-9567/08
Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih
(Ur. l. RS, št. 42/02, 103/07), Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in sprem.), Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05),
Zakona o uresničevanju javnega interesa za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02), Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba
film Ljubljana (Ur. l. RS, št. 67/03), Pravilnika o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Filmski
studio Viba film Ljubljana (sprejet 19. 10.
2001), Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in KP za kulturne dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 45/94), Javni zavod Filmski
studio Viba film Ljubljana objavlja razpis za
delovno mesto
pomočnik direktorja za vodenje strokovno – tehničnih del.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– končana visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba tehnične ali družboslovne
smeri,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika (angleščine, nemščine),
– poznavanje filmskega področja s poudarkom na filmski tehnologiji v vseh fazah
izdelave filma,
– organizacijske sposobnosti.
Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat oziroma kandidatka predloži fotokopijo
diplome.
Delovno razmerje pomočnika direktorja
se sklene za določen čas, s poskusno dobo
5 mesecev, in traja za čas trajanja mandata
direktorja in se lahko ponovi.
O izidu razpisa bodo kandidati in kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji
odločbe o izbiri.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisov naj kandidati oziroma
kandidatke pošljejo v osmih dneh po objavi
razpisa na naslov: Filmski studio Viba film
Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana.
Javni zavod Filmski studio Viba film
Ljubljana
Št. 110-280/2008
Ob-9613/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 71.a člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Višjem sodišču v Ljubljani, ki bo takoj
po izvolitvi dodeljen v strokovno službo
Sodnega sveta RS.
Razpisni pogoji
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.

Št.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-281/2008
Ob-9614/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 71.a člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljubljani, ki bo
takoj po izvolitvi dodeljen v strokovno
službo Sodnega sveta RS.
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
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Št. 498/2008
Ob-9624/08
Svet Osnovne šole Frana Metelka Škocjan, Škocjan 51, 8275 Škocjan, na podlagi
48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07, 36/08) razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 36/08).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden začetek dela je 10. 1. 2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi,
opis dosedanjih delovnih izkušenj, kratek življenjepis, potrdilo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev in
potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ter
program vodenja zavoda) pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne
šole Frana Metelka Škocjan, Škocjan 51,
8275 Škocjan, z oznako »Prijava za razpis
za ravnatelja.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Frana Metelka
Škocjan
Ob-9629/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
UPB3, 65/08, 69/08 – ZFI-A in 69/08 – ZZavar-E – v nadaljevanju: ZJU) Državni zbor,
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
referent DZ, ki se lahko opravlja v nazivih referent III, II ali I v Sektorju za izvajanje
dejavnosti DZ – 2 delovni mesti.
Kandidati za prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– srednja stopnja izobrazbe upravno-administrativne ali ekonomske smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– nižji nivo znanja enega svetovnega jezika,
– poznavanje osnov računalništva,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovne naloge:
– upravljanje z uro v zvezi s časom razprave posameznih udeležencev seje DZ,
– opravljanje organizacijskih in manj
zahtevnih strokovnih del,
– vodenje in oblikovanje raznih datotek
ter delo z gradivi in dokumenti v bazah podatkov,
– spremljanje priprave sej DZ in pisanje
scenarija poteka seje,
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– vodenje evidence obravnavnih oziroma sprejetih zadev na seji DZ,
– priprava za odpošiljanje poslanskih
vprašanj in pobud ter prejetih odgovorov in
stališč, vodenje njihove evidence ter priprava za objavo v glasilu DZ,
– priprava sprejetih sklepov DZ in pošiljanje sklepov s prilogami predlagatelju
zakona oziroma drugim organom in organizacijam,
– vodenje evidence o prisotnosti poslancev na seji DZ,
– priprava dokumentov v zvezi z najavo
časa obravnave zadev na seji zbora,
– vodenje evidence prijavljenega in porabljenega časa obravnave zadev in razpravljavcev na seji zbora,
– vodenje statističnih podatkov o poteku
sej zbora,
– nadomeščanje referentk na DT.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen priprav-
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ništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Prijava kandidatov naj vsebuje kratek življenjepis z navedbo pridobljenih znanj in
veščin, hkrati pa mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja, smer, leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj – vrsta del in
nalog ter trajanje, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Državnemu zboru
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence,

5. izjavo o nižjem nivoju znanja svetovnega jezika.
Nepopolne prijave, iz katerih ni mogoče
razbrati, da kandidat izpolnjuje natečajne
pogoje, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki
z zahtevanimi prilogami na naslov: Državni
zbor Republike Slovenije, p.p. 636, 1001 Ljub
ljana, s pripisom »Prijava na JN – Referent
DZ« v 8 dneh od dneva objave na spletni
strani Državnega zbora. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: ook@dz-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za dodatne informacije
o izvedbi javnega natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja Oddelka za organizacijo
in kadre, na tel. 01/478-94-66.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Z izbranim kandidatom se bo
sklenilo delovno razmerje za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in z največ 6-mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih Državnega zbora,
Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani
v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Državni zbor
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Druge objave
Št. 668/08
Ob-9552/08
Ministrstvo za kulturo, Ljubljana, Maistrova 10, na podlagi 57. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja
namero o oddaji stvarnega premoženja
v najem – Grad Borl
1. Pravna podlaga za nameravano oddajo premoženja: premoženje bo oddano
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in v povezavi s 44.
členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07).
2. Naslov nameravane objave: javno zbiranje ponudb za najem nepremičnin v kompleksu kulturnega spomenika Dolane – grad
Borl (EŠD 35).
3. Ime in sedež organizatorja nameravanega javnega zbiranja ponudb ter ime in
sedež upravljavca, če to ni obenem organizator javnega zbiranja ponudb: Republika
Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana,
Maistrova 10.
4. Opis predmeta nameravane oddaje
Predmet najema bodo nepremičnine, ki
sodijo v kompleks kulturnega spomenika
Dolane – Grad Borl, in sicer:
– 4/3.S, stavbišče v izmeri 3.546 m2,
– 1/7, travnik v izmeri 7.733 m2,
– 1/34, sadovnjak v izmeri 16.820 m2,
– 9, funkcionalni objekt v izmeri 334 m2,
– 4/1.S, stavbišče v izmeri 259 m2,
– 8, gozd v izmeri 4.406 m2, vse k.o. Dolane, vl. št. 259 ter
– 4/2.S, stavbišče v izmeri 108 m2, k.o.
Dolane, vl. št. 305.
Lastnik: Republika Slovenija.
Upravljavec: Ministrstvo za kulturo.
5. Vrsta pravnega posla, ki bo predmet
javnega zbiranja ponudb: z najugodnejšim
ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba
za dobo 40 let.
6. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: pri izbiri najugodnejšega ponudnika se
bo upoštevala višina ponujene najemnine,
število novo ustvarjenih zaposlitev in delež
povečanja števila obiskovalcev.
7. Predviden datum objave javnega
zbiranja ponudb: javno zbiranje ponudb
bo predvidoma objavljeno 12. decembra
2008.
Ministrstvo za kulturo
Št. 478-1/2008/2
Ob-9555/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko varnost,
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 43. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), kot
prodajalec objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo vozila
1. Predmet prodaje
Osebno vozilo Mazda Tribute 2.0 CE, reg.
št.: LJ 39-77L, letnik 2001, 176 000 prevoženih km, št. ohišja JMZCU08B02KM05528,

moč motorja 91 kW, 1989 cm3, barva vozila
E1B. Vozilo je vzdrževano, redno servisirano in dobro ohranjeno.
Izklicna (najnižja) cena predmetne prodaje je 4.600,00 EUR.
2. Zakonska podlaga za razpolaganje
Prodaja osebnega službenega vozila se
izvaja na podlagi določil Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin.
V skladu s prvim odstavkom 14. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin je bila prodaja osebnega
službenega vozila vključena v letni načrt
razpolaganja s premičnim premoženjem
države.
3. Vozilo se prodaja po načelu »videno
kupljeno«.
4. Pogoji sodelovanja:
a) Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne
osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije.
Državljanstvo se izkazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica).
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) V primeru, da se ponudba poda po
pooblaščencu, je potrebno priložiti overjeno
pisno pooblastilo.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 10% izklicne
cene predmeta prodaje, ki se vplača na TRR
proračuna št. 01100-6300109972, sklic: 18
25135-7201001-77122008 ter ponudbi priložiti potrdilo o plačilu varščine.
Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom
bo varščina vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje.
d) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– priimek in ime oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe,
– davčna številka,
– številka osebnega računa ali poslovnega računa ter ime banke, kamor se neizbranim ponudnikom povrne vrednost vplačane
kavcije,
– v primeru ponudnika, ki je pravna oseba: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od objave tega razpisa
(lahko tudi kopija),
– overjeno pooblastilo, v primeru, da se
ponudba poda po pooblaščencu,
– navedbo premičnine, ki je predmet prodaje,
– ponujena cena, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene,
– izjava ponudnika, da se strinja z vsemi
pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. V primeru
pravne osebe se izjava podpiše s strani
zakonitega zastopnika in z žigom.

e) Rok za plačilo kupnine je bistvena
sestavina kupoprodajne pogodbe. Izbrani
kupec bo moral plačati dogovorjeno kupnino v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne
pogodbe.
Davek na promet rabljenih motornih vozil
plača kupec. Kupec plača tudi morebitne
druge dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva. Kupec je dolžan spremembo lastništva pri registracijski organizaciji
urediti v 15 dneh od podpisa kupoprodajne
pogodbe.
5. Pravočasnost ponudbe
Pisne ponudbe z vso zahtevano ponudbeno dokumentacijo in z vidno oznako
»Javno zbiranje ponudb za prodajo vozila
– Ne odpiraj« je treba predložiti v zaprtih
ovojnicah na naslov: Republika Slovenija,
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS
za jedrsko varnost, Železna cesta16, p.p.
5759, 1001 Ljubljana.
Ponudniki so dolžni svoje pisne ponudbe dostaviti v vložišče Uprave RS za jedrsko varnost, ne glede na vrsto prenosa, do
vključno 15. 12. 2008 do 12. ure, sicer se bo
kot nepravočasna zavrgla.
Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 12.
2008 ob 13. uri, v prostorih Uprave RS za
jedrsko varnost (sejna soba v 5. nadstropju
stavbe na Železni cesti 16).
6. Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo: ponudnika dana ponudba zavezuje
najmanj do 30. 12. 2008.
7. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbran bo ponudnik, ki ponudi najvišjo
kupnino. Če bo med prispelimi ponudbami
več najugodnejših ponudb, bo prodajalec
med temi ponudniki opravil javno dražbo, pri
čemer bo za izklicno ceno določil ponujeno
najugodnejšo ceno.
Predstojnik prodajalca lahko postopek
do sklenitve pravnega posla ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
8. Sklenitev pogodbe: izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti
kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku
8 dni od prejema pisnega poziva k podpisu
pogodbe.
9. Podrobnejše informacije o vozilu, ki
je predmet prodaje: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije
o vozilu vsak delovni dan pri Alešu Janežiču (tel. 01/472-11-34, 041-605-289; e-naslov: ales.janezic@gov.si). Ogled vozila je
mogoč po predhodnem dogovoru z Alešem
Janežičem.
Uprava Republike Slovenije
za jedrsko varnost
Ob-9666/08
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), objavlja
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javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana.
Postopek javnih ponudb vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmeta prodaje
Stanovanja:
1. Dvosobno stanovanje (zasedeno),
št. 2 v PR, v izmeri 96,36 m2 v stanovanjski
stavbi v Mariboru, Veluščkova ul. 5, stoječa
na parc. št. 515, zkv 386, (id. št. 657-567-)
k.o. Maribor-Grad (657), letnik 1957, (tablica
MORS 26556).
a) Izhodiščna cena: 93.300,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8.
do 9. ure.
2. Dvosobno stanovanje s kabinetom
(zasedeno), št. 3 v II. nad., v izmeri 65,62 m2
s kletjo v stanovanjski stavbi v Mariboru,
Ul. Vita Kraigherja 16, stoječa na parc. št.
1764/4, zkv 1687, (id. št. 657-2576-) k.o.
Maribor-Grad (657), letnik 1988, (tablica
MORS 21405).
a) Izhodiščna cena: 74.300,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8.
do 9. ure.
3. Dvosobno stanovanje s kabinetom
(zasedeno), št. 59 v VII. nad., v izmeri 66,05 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi
v Mariboru, Ferkova ul. 15, stoječa na parc.
št. 2797/1, zk podvložek 2298/60, id. št.
59.E, k.o. Tabor (659), letnik 1970, (tablica
MORS 26771).
a) Izhodiščna cena: 75.300,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8.
do 9. ure.
4. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št.
10 v III. nad., v izmeri 56,51 m2 v stanovanjski stavbi v Celju, Vrunčeva ul. 25 B, stoječa
na parc. št. 332/4, zk podvložku 2304/27,
z id. št. 26.E, k.o. Celje (1077), letnik 1964,
(tablica MORS 26869).
a) Izhodiščna cena: 57.300,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8.
do 9. ure.
5. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št.
8 v IV. nad., v izmeri 83,93 m2 v stanovanjski
stavbi v Celju, Kocbekova ul. 6, stoječa na
parc. št. 2116, zk podvložku 2517/16 z id. št.
17.E, k.o. Celje (1077), letnik 1957, (tablica
MORS 26976).
a) Izhodiščna cena: 86.300,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8.
do 9. ure.
6. Trisobno stanovanje (zasedeno), št.
4 v I. nad., v izmeri 71,29 m2 v stanovanjski
stavbi v Dravogradu, Mariborska cesta 15,
stoječa na parc. št. 1016/1, zk podvložku
909/4 z id. št. 4.E, k.o. Dravograd (829),
letnik 1959, (tablica MORS 27016).
a) Izhodiščna cena: 41.200,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8.
do 9. ure.
7. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št.
4 v PR, v izmeri 69,36 m2 v stanovanjski
stavbi v Črni na Koroškem, Center 80, stoječa na parc. št. 384/1, zkv 266, k.o. Črna
(906), letnik 1968, (tablica MORS 27010).
a) Izhodiščna cena: 37.500,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8.
do 9. ure.
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8. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št.
3 v PR, v izmeri 74,27 m2 v stanovanjski
stavbi Center 80, Črna na Koroškem, stoječa na parc. št. 384/1, zkv 266, k.o. Črna
(906), letnik 1968, (tablica MORS 27009).
a) Izhodiščna cena: 38.900,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8.
do 9. ure.
9. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št.
2 v I. nad., v izmeri 73,50 m2 v stanovanjski
stavbi Center 80, Črna na Koroškem, stoječa na parc. št. 384/1, zkv 266, k.o. Črna
(906), letnik 1968, (tablica MORS 27008).
a) Izhodiščna cena: 38.500,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8.
do 9. ure.
10. Dvosobno stanovanje (zasedeno),
št. 12 v III. nad., v izmeri 55,14 m2 v stanovanjski stavbi na naslovu Gregorčičev drevored 6, Ptuj, stoječa na parc. št. 548/5 in
548/6, zkv 585, k.o. Ptuj, letnik 1961, (tablica MORS 27058).
a) Izhodiščna cena: 55.300,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8.
do 9. ure.
11. Enosobno stanovanje (zasedeno), št.
10, v V. nad., v izmeri 35,69 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Šišenska 39,
Ljubljana, stoječa na parc. št. 501/108, zkv
4606, k.o. Zg. Šiška (17396), letnik 1958,
(tablica MORS 22247).
a) Izhodiščna cena: 66.800,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8.
do 9. ure.
12. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št.
7 v PR in 2x klet, v skupni izmeri 72,55 m2
v stanovanjski stavbi v Črnomlju, Ul. 21 okt.
2a, podvložek 2186/10, k.o. Črnomelj, letnik
1961, (tablica MORS 27768).
a) Izhodiščna cena: 48.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8.
do 9. ure.
13. Dvosobno stanovanje s kabinetom (zasedeno), št. 28 v VI. nad., v izmeri 71,44 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi
v Murski Soboti, Slovenska ul. 5, stoječe
na parc. št. 331/2, zkv 3891, k.o. Murska
Sobota, ident. št. 105/3631/25, letnik 1977,
(tablica MORS 22152).
a) Izhodiščna cena: 74.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8.
do 9. ure.
14. Trisobno stanovanje št. 18 v III. nad.
(zasedeno), s površino 86,72 m2 s kletjo
v stanovanjski stavbi v Kranju, Trg Rivoli
8, stoječe na parc. št. 212/6, zkv 881, k.o.
Klanec z ident. štev. 2121/472/18.
a) Izhodiščna cena: 131.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8.
do 9. ure.
15. Dvosobno stanovanje (zasedeno),
št. 2 v PR. v izmeri 88,06 m2 v stanovanjski
stavbi v Črnomlju, Grajska cesta 7, stoječe
na parc. št. 1157/33, zkv 1628, k.o. Loka (id
št. 1541-21-), letnik 1950, (tablica MORS
27826).
a) Izhodiščna cena: 57.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8.
do 9. ure.
16. Dvosobno stanovanje (zasedeno),
št. 2 v PR, v izmeri 74,78 m2 skupaj z 2x
klet v stanovanjski stavbi v Črnomlju, Ul. 21.
okt. 2a, podvložek 2186/13, iden. štev. 2.E,
k.o. Črnomelj, letnik 1961, (tablica MORS
27767).
a) Izhodiščna cena: 48.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8.
do 9. ure.

17. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
12 v III. nad., v izmeri 66,60 m2 v stanovanjski stavbi v Rimskih Toplicah, Ul. XIV.
Divizije 5, stoječa na parc. št. 962/2, zk
podvložek 727/13, id. št. 12.E k.o. Rimske
Toplice (1039), letnik 1977, (tablica MORS
20679).
a) Izhodiščna cena: 31.500,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8.
do 9. ure.
18. Dvosobno stanovanje (zasedeno),
št. 24 v V. nad., v izmeri 53,84 m2 v stanovanjski stavbi v Mariboru, Frankolovska ul.
22, stoječa na parc. št. 1637/1, 1637/2, zkv
2306, k.o. Tabor (ID št. 659-2274-24), letnik
1962, (tablica MORS 26687).
a) Izhodiščna cena: 61.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8.
do 9. ure.
IV. Ogled nepremičnin
1. Interesenti za nakup stanovanj si lahko le-ta ogledajo ob določenih terminih, ki so
navedeni ob stanovanjih.
2. Za
vse
dodatne
informacije
v zvezi s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 1. 12. 2008 do 16. 12. 2008, na tel.
01/471-22-13 med 8. in 12. uro.
V. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine se prodajo v celoti po
sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane. Stanovanja so v večini
etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo
moral na lastne stroške prevzeti kupec sam.
Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta.
Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete
v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.
2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna
komisija; pri tem imajo osebe, ki nepremičnino uporabljajo kot imetniki stanovanjske
pravice, pod enakimi pogoji predkupno pravico.
3. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja
sam.
4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu
prodajne pogodbe (v 15 dneh po odpiranju
ponudb) pogodbo podpiše in po prejemu
pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank, plača kupnino v roku 8 dni po
prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil
kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina
se plača na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS, št.: 01100-6370191114,
sklic 18 19119-7141998-52000000. Položena kavcija se všteje v kupnino.
5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Vse davčne dajatve plača kupec.
6. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen
v 4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino.
7. Nepremičnina preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
8. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec
izstavi po plačilu celotne kupnine.
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9. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo
v enaki višini, se bo med ponudniki opravila
javna dražba takoj po odpiranju ponudb.
Najmanjši dvig ponudbene cene:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
500,00 EUR,
– od 50.000,00 EUR do 100.000,00 EUR
za 2.000,00 EUR,
– od 100.000,00 EUR do 150.000,00
EUR za 4.000,00 EUR.
VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe:
1. Ponudbe lahko predložijo fizične
in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini
10% od izhodiščne cene stanovanja na
transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-52000000.
2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za
katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št.,
nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni
znesek.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis
iz ustreznega registra in davčno številko
oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in
S.P., ipd.),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe
in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
VII. Postopek:
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta
55, Ljubljana, do 17. 12. 2008, do 12. ure.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnin
UGN-17/12/2008 - Ne odpiraj«. Na zadnji
strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
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5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
VIII. Ustavitev postopka: komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem
primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi
vse do sklenitve pravnega posla.
IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba se izvaja v skladu z 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, 94/07). Izvedbo javne
ponudbe nadzoruje pristojna komisija. Javna ponudba se bo predvidoma posnela na
filmski trak.
X. Drugo: k odpiranju ponudb dne 17. 12.
2008, ob 14. uri lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je
pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo
potekalo v sejni sobi, št. 327 v 3. nadstropju
Sektorja za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Ob-9667/08
Na podlagi 10. člena Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (Uradni list
RS, št. 14/06 – UPB1 in 60/07) Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad
objavlja
javni poziv
za dolgoročno varčevanje v nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi za leto
2008
Državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji,
skladno s 160. členom SZ-1 (v nadaljevanju:
varčevalci) pozivamo, da se vključijo v nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo, ki
jim s sistemom državnih premij omogoča in
zagotavlja ugodno dolgoročno varčevanje
s pravico do nizko obrestovanih bančnih
dolgoročnih stanovanjskih posojil po pogojih
zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni
shemi.
I. Pogoji nacionalne stanovanjske varčevalne sheme
Vse pogoje nacionalne stanovanjske varčevalne sheme opredeljuje Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (Uradni
list RS, št. 14/06 – UPB1 in 60/07). Povzemamo predvsem naslednje:
1. Varčevanje:
– način varčevanja:
– obročno – mesečno, najnižji znesek
je 50,00 evrov ali njegov mnogokratnik ali
– za več mesecev skupaj,
– varčevalec mora v okviru varčevalnega leta vplačati najmanj znesek desetih
pogodbenih mesečnih varčevalnih zneskov
in varčevati najmanj toliko mesecev, kot je
določeno v varčevalni pogodbi;
– doba varčevanja je najmanj 5 in največ 10 let;
– obrestna mera je 3,20% in je fiksna za
obdobje enega leta;
– varčevalec ima pravico odstopiti od
pogodbe, vendar mu v tem primeru pripadajo le obresti na privarčevana sredstva in
sicer:
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– pri odstopu pred enim letom var
čevanja – kot za vloge na vpogled,
– pri odstopu po enem letu varčevanja
– v pogodbeni višini.
Banka v tem primeru vrne varčevalcu privarčevana sredstva s pripadajočimi obrestmi.
– varčevalec po zaključku rednega pogodbenega varčevanja:
– prosto razpolaga s privarčevanimi
sredstvi. Za privarčevana sredstva se štejejo vsa plačila po pogodbi in obresti;
– pridobi pravico do dolgoročnega stanovanjskega posojila.
2. Premije
Premija je znesek, ki letno pripade varčevalcu v nacionalni stanovanjski varčevalni
shemi, kot spodbuda za namensko porabo
privarčevanih sredstev ali najem namenskega posojila:
– višina premije je 1/24 letnega vplačanega zneska, vendar ne več kot 1/24 pogodbeno določenega letnega varčevalnega
zneska;
– premijo se pripiše na varčevalni račun
po preteku vsakih 12 mesecev varčevanja.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad zagotovi nakazilo premije za varčevalca do 15. delovnega dne v mesecu
po preteku vsakih 12 mesecev varčevanja,
varčevalcu pa bo izplačana ob izpolnitvi pogojev iz zakona.
3. Donosnost varčevanja
Donosnost varčevanja kot skupni rezultat
obresti za varčevanje in pripisanih vseh letnih premij ob koncu petletnega varčevanja
je 4,7% ob predpostavki vplačil v začetku
vsakega meseca in obrestovanja do konca
60. meseca, ob nespremenjeni obrestni meri
za varčevanje, ki v letu 2008 znaša 3,2%.
4. Dolgoročno stanovanjsko posojilo:
– pravico do dolgoročnega stanovanjskega posojila pridobi varčevalec, ki je redno varčeval celotno pogodbeno dobo in
zato tudi pridobil pravico do vseh pripadajočih premij. Pravico do posojila, ki izhaja
iz varčevalne pogodbe, varčevalec lahko
prenese tudi na zakonca oziroma osebo,
kateri v skladu s predpisi o zakonski zvezi
pripadajo enake pravice kot zakonskemu
partnerju, svoje otroke ali vnuke;
– višina posojila je najmanj dvojni znesek privarčevanih sredstev. Za privarčevana
sredstva se štejejo vsa plačila po pogodbi,
pripadajoče premije za celotno varčevalno
obdobje in obresti;
– doba dolgoročnega kreditiranja je
praviloma enaka dvojnemu številu let varčevanja, za katera je varčevalcu pripadla
premija;
– obrestna mera za posojila je za 1 odstotno točko povečana obrestna mera za
varčevanje, ki velja v času odplačevanja
posojila in je enaka efektivni obrestni meri,
pri čemer v izračunu niso upoštevani stroški
zavarovanja kredita;
– posojilojemalec odobreno posojilo lahko porabi samo za:
– nakup stanovanja ali stanovanjske
hiše,
– gradnjo individualne stanovanjske
hiše (tudi nadomestno gradnjo, nadzidavo
ali dozidavo, izgradnjo podstrešnega stanovanja),
– rekonstrukcijo lastnega stanovanja
ali stanovanjske hiše ali
– adaptacijo lastnega stanovanja ali
stanovanjske hiše,
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– nakup stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanjske hiše,
– plačilo stroškov za opremljanje
stavbnega zemljišča,
– plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča
v stavbno zemljišče,
– plačilo projektne dokumentacije
v zvezi z nameni iz prejšnjih točk,
– poplačilo že najetih posojil za navedene namene.
Črpanje odobrenega posojila je dokumentarno. Pri namenski porabi privarčevanih sredstev se lahko del posojila v višini
30% varčevalcu izplača v gotovini.
5. Stroški
Banke ne zaračunavajo stroškov za
sklenitev in vodenje varčevalne pogodbe,
odobritev in sklenitev posojilne pogodbe ter
vodenje posojila.
II. Sklepanje varčevalnih pogodb
Varčevalec vstopi v nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo s sklenitvijo pogodbe o varčevanju (v nadaljevanju: varčevalna pogodba) v eni izmed naslednjih
bank, ki so pridobile pravice za sklepanje
varčevalnih pogodb:

Razdeljeno število
lotov

Naziv banke
ABANKA VIPA d.d.
BANKA CELJE d.d.
GORENJSKA BANKA d.d., Kranj
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
SKUPAJ

1.000
200
50
3.000
4.250

* mogoč tudi višji znesek kredita ob kreditni sposobnosti!
K sklepanju varčevalnih pogodb vas vabimo od 15. 12. 2008 dalje v vse enote navedenih bank.
Za sklenitev varčevalne pogodbe potrebujete:
– osebni dokument,
– davčno številko,
– sredstva v višini prvega mesečnega
obroka varčevanja.
Na podlagi izkušenj vam priporočamo,
da si tudi takoj uredite nakazila mesečnih
obrokov varčevanja preko trajnih nalogov
v vaših matičnih bankah.
Vse dodatne informacije so vam na voljo
neposredno na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, javnem skladu, Poljanska cesta 31, Ljubljana, tel. 01/47-10-500
in 01/47-10-531 oziroma pri vseh izbranih
bankah.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 662-3/2008
Ob-9551/08
Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in
določil Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07
in 94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet
Nepremičnine po seznamu:
a) Lokacija okolica Kočevja (Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Ko-

Višina posojila
glede na
privarčevana
sredstva
2,10
2,10
2,10
2,10*

čevje – kontaktna oseba Bojan Kocjan, tel.
01/895-04-00).
Stavbno zemljišče Marof v izmeri
1262 m2 na parceli 213/9, k.o. Mahovnik,
lokacija Rožna ulica, Kočevje, izhodiščna
cena: 23.375,00 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini oziroma sprejemljiva uporaba te nepremičnine je: stanovanjsko počitniška dejavnost, društvena
dejavnost, povezana z naravo, izobraževalna dejavnost, turistična dejavnost, domača
obrt in mirna gospodarska dejavnost.
b) Lokacija okolica Maribora (Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Maribor – kontaktna oseba Jožef Mrakič, tel.
02/234-16-15).
– Stanovanje na naslovu Šolska ulica
10, lokacija Lovrenc na Pohorju, v izmeri
57,2 m2, oddano v najem za določen čas
enega leta, in sicer do 10. 2. 2009, izhodiščna cena: 35.134,00 EUR.
– Stanovanje na naslovu Podvelka 1, lokacija Podvelka, v izmeri 57 m2, izhodiščna
cena: 31.797,00 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedenih nepremičninah pod razdelkom b) je stanovanjska dejavnost.
2. Rok za zbiranje ponudb je 6. 1. 2009,
do 8.30. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo
priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma ali ure.
3. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo,
da je ponudnik nakupa vplačal varščino v višini 10% izhodiščne cene za vsako ponujeno nepremičnino na podračun Zavoda za
gozdove Slovenije št. 01100-6030234244,
sklic na št. 101-997, pri Upravi za javna
plačila, Urad Ljubljana. Ponudnikom, katerih
ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino
brezobrestno vrnili v nominalnem znesku
v 30 dneh od sprejema odločitve, da se
njihova ponudba ne sprejme. Varščina bo
ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta
v kupnino.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– dokazilo o plačilu varščine,
– matično in davčno številko ponudnika,
številko TRR,
– navedbo nepremičnine, ponujeno
ceno,
– dejavnost oziroma uporabo, ki se bo
izvajala na predmetu prodaje,
– kontaktno osebo ponudnika in njegovo
telefonsko številko,
– navedbo, da je ponudba veljavna najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov:
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj
– Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin«.
6. Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 1.
2009 ob 12. uri, na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
Pri odpiranju lahko sodelujejo ponudniki, njihovi zastopniki in pooblaščenci s pooblastili.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem in vse ponudnike obvestila o izboru
najkasneje v roku 60 dni od dneva javnega
odpiranja ponudb.
7. Ponudba mora biti veljavna najmanj
90 dni po datumu odpiranja ponudb. Merilo
za izbor je ponujena najvišja cena. Predpo-
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goj za izbor je sprejemljiva dejavnost oziroma sprejemljiva uporaba nepremičnin, kot je
navedena za vsako nepremičnino pod točko
1. tega razpisa. Prodajalec na podlagi tega
zbiranja ponudb ni zavezan skleniti pogodb
oziroma si pridržuje pravico, da lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi, brez dolžnosti povračila kakršnekoli
odškodnine.
8. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske potrditve pogodbe,
izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo,
davek in morebitne druge stroške) plača
izbrani ponudnik.
9. Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, poznejše reklamacije se
ne upoštevajo.
10. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izboru in poziva k podpisu pogodbe podpisati prodajno pogodbo.
Kolikor kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe, pripade varščina prodajalcu,
prodajalec pa si pridržuje pravico povabiti
k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Celotno kupnino mora kupec
plačati v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, kar
je bistvena sestavina pravnega posla, pri
čemer se znesek vplačane varščine všteje
v kupnino. Kolikor kupec v navedenem roku
ne plača kupnine, pripade varščina prodajalcu. V tem primeru lahko prodajalec razdre pogodbo brez dodatnega opomina in si
hkrati pridržuje pravico povabiti k podpisu
pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Prenos prodane nepremičnine ni možen
pred plačilom celotne kupnine.
11. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem (ogledi, mapne kopije, ipd.)
prodajanih nepremičnin interesenti dobijo pri
kontaktnih osebah na tel. številkah, ki so navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi
vprašanji pa na tel. 01/470-00-59.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-9615/08
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. (LPP d.o.o.) na podlagi 57. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07)
objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo zunanjih oglasnih površin
na avtobusih mestnega potniškega
prometa LPP d.o.o. v najem
1. Najemodajalec: LPP d.o.o., Celovška
cesta 160, 1000 Ljubljana.
2. Predmet najema so zunanje oglasne
površine na avtobusih mestnega potniškega prometa LPP d.o.o., ki jih ta namenja za
izvajanje oglasne dejavnosti skladno s Pravilnikom o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje (Uradni list RS, št.
72/08) in Splošnimi pogoji za oddajo oglasnih površin na avtobusih LPP v najem ter
drugimi veljavnimi predpisi. Oglaševanju je
namenjenih 200 vozil, katerih skupna površina namenjena za oglaševanje je 14.302
m². Izbrani ponudnik bo z dnem 1. 1. 2009
prevzel 8.251,4 m² zunanjih oglasnih površin.
Preostali del zunanjih oglasnih površin (tj.
6.051 m²) bo izbrani ponudnik prevzemal postopoma, upoštevaje obveznosti LPP d.o.o.
do sedanjega najemnika, do prevzema vseh
najetih površin, tj. do najkasneje 1. 10. 2009.
Terminski plan prevzemanja zunanjih oglasnih površin je razviden v 26. členu vzorca
pogodbe o najemu, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije. LPP d.o.o. bo najemni-

Št.

no obračunal sorazmerno glede na dejansko
prevzete oglasne površine. Oglasne površine
se oddajo po načelu »polno za prazno«.
3. Najemodajalec bo z najemnikom sklenil najemno pogodbo za obdobje 5 let.
4. Obvezno je potrebno ponudbi priložiti originalno bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 50.000 EUR, ki jo LPP
d.o.o. zadrži do dokončne izbire ponudnika
ali unovči v primeru ponudnikovih kršitev.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
veljati najmanj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb. Izbrani najugodnejši
ponudnik mora skleniti najemno pogodbo
najkasneje v roku 8 dni po prejemu odločitve
o izbiri. Če ponudnik umakne ali spremeni
ponudbo po roku za oddajo ponudb ali če
v ponudbi navede neresnične ali zavajajoče podatke ali izjave ali če zavrne sklenitev
pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in kritje škode na
avtobusih v skladu z določbami navodil ponudnikom, LPP d.o.o. unovči bančno garancijo za resnost ponudbe.
5. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu najema in dokumentacijo na sedežu LPP d.o.o.,
Celovška cesta 160, Ljubljana, v tajništvu,
tel. 01/58-22-500. Dokumentacija je dostopna tudi na spletnem naslovu www.lpp.si
(zavihek javno zbiranje ponudb).
6. Pogoji sodelovanja:
a) V postopku javnega zbiranja ponudb
lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali
pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene z dokumentacijo. Ponudbo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov
(skupna ponudba).
b) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
c) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino, v skladu z dokumentacijo in
na obrazcih dokumentacije:
1. Podatki o ponudniku/podizvajalcu/soizvajalcu.
2. Obrazec ponudba.
3. Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev dokumentacije in vseh naknadnih sprememb in dopolnitev dokumentacije do roka
za odpiranje ponudb.
4. Izjava ponudnika, da so v ponudbi navedeni podatki resnični in nezavajajoči.
5. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, s katero
ponudnik za čas trajanja pogodbe jamči, da
bo za potrebe LPP d.o.o., Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o. oziroma Mestne občine
Ljubljana na 2 zgibnih avtobusih in 3 enojnih
avtobusih brezplačno izdelal, namestil in odstranil oglasna sporočila za lastno oglaševanje LPP d.o.o., Javnega holdinga Ljubljana,
d.o.o. oziroma Mestne občine Ljubljana do
največ 3-krat letno.
6. Potrdilo sodišča o registraciji, ki na
dan določen za predložitev ponudb ni starejše od 2 mesecev.
7. Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
8. Izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
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9. Potrdilo pristojnega davčnega urada,
ki izkazuje, da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva prevzema potrdila in ki ne
sme biti starejši od 30 dni na dan določen za
predložitev ponudbe.
10. BON-1 oziroma BON-1/SP, iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6
mesecih ni imel blokiranega računa, in ki ne
sme biti starejši od 30 dni na dan določen
za predložitev ponudbe.
11. Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ima ustrezno tehnično opremo za lastno proizvodnjo
nalepk ali da bo to za njega zagotavljal podizvajalec za katerega ponudnik prevzema
vsa jamstva in za katerega predloži seznam
referenčnih izkušenj.
12. Seznam referenčnih izkušenj v zadnjih 3 letih s priloženimi potrdili najemodajalcev o kakovostni izvedbi s pogodbo
prevzetih obveznosti.
13. Izjava ponudnika oziroma podizvajalca, da bo izdelavo, nameščanje in odstranjevanje nalepk oziroma oglasnih sporočil
opravljal ponudnik sam ali s podizvajalcem,
pri čemer sme izdelavo, nameščanje in odstranjevanje opravljati le tisti ponudnik oziroma 1 podizvajalec, ki ima ustrezno tehnično opremo in izkazuje reference iz prejšnje
točke.
14. Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 50.000 EUR z vsebino, ki je določena z vzorcem bančne garancije za resnost
ponudbe določenim z dokumentacijo.
15. Izjava banke, da bo v primeru, da bo
ponudnik izbran, temu izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in kritje škode na avtobusih v višini 200.000 EUR z vsebino, ki je določena
z vzorcem bančne garancije določenim
z dokumentacijo.
16. Pravni akt o skupni izvedbi predmeta
javnega zbiranja ponudb (v primeru skupne
ponudbe).
č) Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja cena za vse razpoložljive
oglasne površine, ki so predmet javnega
zbiranja ponudb pod pogojem, da ponudbena cena za 1 m² oglasne površine brez DDV
ni nižja od minimalne cene 3,50 EUR/m²
brez DDV, ki je postavljena kot pogoj. Ponujena cena je mesečna najemnina za 1 m2
oglasne površine.
V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov podala ponudbo za isto ceno, bo LPP
d.o.o. z njimi izvedel pogajanja, v katerih
bodo ponudniki lahko zvišali svojo ponudbeno ceno. V tem primeru bo izbran ponudnik,
ki bo dal višjo ponudbeno ceno. Ponudnik
je pri tem vezan na svoje prejšnje ponudbe, tako da lahko ponudi le višjo ceno, če
ponudi manj ali nove ponudbe ne odda, se
upošteva njegova prejšnja ponudba.
7. Najemnina se plačuje mesečno in zapade v plačilo 5. v mesecu za tekoči mesec.
Rok plačila je 10 dni od dneva izstavitve
računa. Pravočasno plačilo najemnine je bistveni element pogodbe.
Najemodajalec ni zavezanec za plačilo takse. Izdaja odločbe o odmeri takse,
s katero se določi taksni zavezanec oziroma
plačnik takse in višina takse, je v pristojnosti organa Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana.
8. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če jo bo LPP d.o.o. prejel najkasneje do ponedeljka, dne 8. 12. 2008, do 11. ure.
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9. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v ponedeljek, dne 8. 12. 2008, ob 12.
uri na sedežu LPP d.o.o., Celovška cesta
160, soba št. 407.
10. Ponudba veže ponudnika najmanj 90
dni od dneva, ki je določen kot dan odpiranja ponudb.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
11. Obveznost družbe LPP d.o.o., da
sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena. LPP d.o.o. lahko kadarkoli ustavi začeti postopek vse do sklenitve
pogodbe o najemu, pri čemer ponudniki niso
upravičeni do nobenega nadomestila ali odškodnine z izjemo povračila stroškov, ki so
jih imeli s prevzemom dokumentacije, če so
jim ti nastali.
LPP d.o.o.
Ob-9548/08
Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli
17, 3256 Bistrica ob Sotli, razpisuje na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin – ZSPDPO
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter
na podlagi Letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bistrica ob Sotli za leto 2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Bistrica ob Sotli,
Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli.
2. Predmet prodaje
Enosobno stanovanje v Bistrici ob Sotli
na parc. št. 1541 in 1540, ZKV 172, k.o,
Kunšperk. Površina stanovanja je 52,12 m2,
s pripadajočim stavbnim zemljiščem v izmeri
110 m2. Etažna lastnina ni vzpostavljena.
Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.
Izhodiščna cena je 29.500,00 EUR.
V izhodiščno ceno ni vključen DDV in
bremeni kupca.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja – prodajna pogodba.
4. Pogoji prodaje in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu »videno – kupljeno«.
b) Rok za zbiranje ponudb je 8. 12.
2008 do 11. ure. Ponudniki oddajo svoje
ponudbe v pisni obliki v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila
predana. Ponudniki oddajo svoje ponudbe
osebno na sedežu občine ali pošljejo priporočeno po pošti. Na ovojnici mora biti vidno
označen naslov prodajalca in pripis: »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo
stanovanja«. Na hrbtni strani mora biti naslov ponudnika.
Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da
je ponudnik plačal varščino v višini 10% izhodiščne prodajne cene – vrednosti zemljišča na transakcijski račun Občine Bistrica
ob Sotli št. 01349 – 0100004241, sklic: 3520
– 0004 – 2008, odprt pri Banki Slovenije,
z navedbo »varščina za zbiranje ponudb za
prodajo stanovanja«.
c) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje razpisa
in v roku podajo pravilne ponudbe.
Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
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– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– davčno številko oziroma ID št. za
DDV;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje.
d) Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bistrica ob Sotli lahko pozove
ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo,
k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje
vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo
dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je 5 dni od dneva prejema poziva za
dopolnitev.
e) Prodajna pogodba bo sklenjena
s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo
ceno za nepremičnino, ki je predmet razpisa, oziroma v primeru, da bo ponudnik samo
eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni
in izpolnjuje vse pogoje prodaje. Kolikor bo
med prejetimi ponudbami več najugodnejših
ponudnikov, lahko Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem:
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
f) Kupec plača davek na dodano vrednost (DDV) in nosi vse stroške v zvezi
s prodajo in stroške, povezane s prenosom
lastninske pravice v zemljiško knjigo.
Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu
obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo
in kupnino poravnati v roku 15 dni po izstavitvi računa na transakcijski račun Občine
Bistrica ob Sotli št. 01349 – 0100004241,
sklic: 3520 – 0004 – 2008, odprt pri Banki
Slovenije. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne
pogodbe.
Plačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik odstopi
od pridobitve nepremičnine in ne sklene prodajne pogodbe v določenem roku, zapade
varščina v korist prodajalca in velja, da je
kupec odstopil od pogodbe.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Odpiranje pravočasnih in pravilno označenih pisnih ponudb bo v sejni sobi Občine
Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256
Bistrica ob Sotli, 8. 12. 2008 ob 13. uri.
Ponudnike bomo o izbiri obvestili najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Pri izbiri ponudnika bo upoštevan naslednji kriterij: višina ponujene kupnine.
Prodajalec na podlagi tega javnega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnine z nobenim od ponudnikov in lahko začeti postopek do sklenitve
pogodbe ustavi, pri čemer povrne stroške
ponudnikom v višini izkazanih stroškov.
6. Informacije: kontaktna oseba za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb je
Andreja Reher, tel. 03/800-14-14, e-pošta:

obcina@bistricaobsotli.si, dražba bo objavljena tudi na spletni strani organizatorja
javne dražbe: http://www.bistricaobsotli.si.
Občina Bistrica ob Sotli
Št. 478-32/2008
Ob-9550/08
Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, Brežice, 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
94/08) in sklepa Občinskega sveta Občine
Brežice z dne 21. 1. 2008, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel.
07/499-15-00, faks 07/499-00-52, e-naslov:
obcina.brezice@brezice.si.
Postopek javnih ponudb vodi Komisija
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Brežice
– pristojna komisija.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stvarnega premoženja:
2.1 Na naslovu Zagrebška cesta 18,
8250 Brežice, vpisana nepremičnina parc.
št. 52/4, k.o. Čatež, ki predstavlja poslovno
stavbo v izmeri 126 m² in dvorišče v izmeri 493 m². Predmet prodaje je kletni del
poslovne stavbe ki obsega: sobo površine
56,55 m², hodnik površine 11,75 m², sanitarije površine 6,13 m², sobo-pisarno površine
14,82 m², sobo-pisarno površine 14,50 m²,
skladišče površine 38,72 m², v skupni izmeri
126 m² in solastniški delež ½ dvorišča, vse
vpisano pri vl. št. 1717 k.o. Čatež, na parc.
št. 52/4.
Izklicna cena: 39.355,00 EUR.
Nepremičnine pod to točko se prodajajo
skupaj. Nepremičnine so proste vseh bremen. Etažna lastnina ni urejena. Lastnik pritlične etaže predmetnega poslovnega objekta je na podlagi prodajne pogodbe sklenjene
6. 2. 2003 predkupni upravičenec. Davek na
promet z nepremičninami plača kupec in ni
vštet v izklicno ceno. Prav tako kupec plača tudi vse druge stroške v zvezi s prodajo
nepremičnin.
2.2 Nepremičnin parc. št. 54.S stavbišče
v izmeri 108 m² in parc. št. 55/1.S stavbišče v izmeri 191 m², obe vpisani pri vložni
št. 288, k.o. Bukovje, s statusom stavbnih
zemljišč. Sestavina parc. št. 55/1, k.o. Bukovje, je gospodarski objekt, ki obsega klet,
pritličje in neizkoriščeno podstrešje. V tlorisu ima obliko pravokotnika in je zaključen z dvokapno streho. Sestavina parc. št.
54, k.o. Bukovje, je stolp, ki obsega pritličje
v obliki mnogokotnika in je zaključen s piramidno streho. Oba objekta se nahajata na
širšem območju Kozjanskega parka in sta
zaščitena enota nepremične kulturne dediščine Bukovje na Bizeljskem – Paviljon
Lusthaus.
Izklicna cena: 14.887,00 EUR.
Nepremičnine se prodajajo skupaj in so
proste vseh bremen.
Davek na promet z nepremičninami plača kupec in ni vštet v izklicno ceno. Kupec
prav tako plača vse druge stroške v zvezi
s prodajo nepremičnin.
2.3 Nepremičnin parc. št. 2022 dvorišče
v izmeri 465 m² in parc. št. 2023 dvorišče v izmeri 5007 m², obe k.o. Nova vas.
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Po osnovni namenski rabi sta nepremičnini
stavbno zemljišče na območju gospodarske cone.
Nepremičnine pod to točko se prodajajo
skupaj in so proste vseh bremen.
Izklicna cena: 82.080,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% DDV, ki ga plača kupec. Prav tako
kupec plača vse druge stroške v zvezi s prodajo zemljišč.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnine se prodajajo v celoti
po načelu videno – kupljeno.
3.2 Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala
komisija.
3.3 Plačilo celotne kupnine v roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen
v 7. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo
brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačno varščino.
4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javne ponudbe
4.1 Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo
s plačilom varščine v višini 10% izklicne
cene, posamezne nepremičnine. Varščina
se plača na podračun pri UJP Krško, št.:
01209-0100008385, z navedbo »Varščina
za javno zbiranje ponudb«, z navedbo zaporedne številke nepremičnine. Vplačana
varščina se izbranemu najugodnejšemu
ponudniku – kupcu všteje v kupnino.
4.2 Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za
katero daje ponudbo, ponujeno kupnino in
listine, s katerimi izkaže doseganje postavljenih kriterijev iz točke 5.4.
4.3 Ponudniki morajo ponudbi priložiti
še:
– originalno potrdilo o vplačani kavciji in
priloženo številko računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila kavcije,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno
številko – fizične osebe in s.p.),
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.), staro največ 30 dni,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – pravne osebe
in s.p. (tuj državljan mora priložiti potrdilo,
ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel
blokade TRR).
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5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, do 12. 12. 2008 do 12. ure, s pripisom na sprednji strani »Ponudba za nakup
nepremičnin št. 478-82/2008, Ne odpiraj«.
Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
5.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
5.3 Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo
upoštevane.
5.4 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo pristojna komisija kot kriterije upoštevala višino ponujene kupnine in izpolnjevanje
dodatnih kriterijev kot bistvenih sestavin
ponudbe. Kriteriji so ovrednoteni odstotkovno.
5.4.1 Opredelitev in vrednost kriterijev pri
nepremičninah pod točko 2.1:
– ponujena cena: 40%,
– predkupna pravica solastnikov in uporabnikov (najemniki): 60%.
5.4.2 Opredelitev in vrednost kriterijev pri
nepremičninah pod točko 2.2:
– ponujena cena: 20%,
– prednostna pravica solastnikov in uporabnikov (najemniki, zakupniki) nepremičnin: 50%,
– ekonomski program razvoja: 30%.
5.4.3 Opredelitev in vrednost kriterijev pri
nepremičninah pod točko 2.3:
– ponujena cena: 20%,
– opravljanje proizvodne dejavnosti
z vsaj 30 zaposlenimi: 50%,
– lastniki zemljišč, ki mejijo na predmetno zemljišče: 20%,
– program dela: 10%.
5.5 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more
izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je
mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje,
lahko v roku 5 dni pozove vse ponudnike,
da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih.
5.6 Komisija lahko s soglasjem župana
začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti,
uspeli ponudnik pa nima pravice do odškodnine.
5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
5.8 Ponudniku, ki ni izbran, bo varščina
brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru
najugodnejšega ponudnika.
6. Sklenitev prodajne pogodbe
Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je
od nakupa odstopil in ima Občina Brežice pravico zadržati vplačano varščino. Vse
stroške povezane s prenosom lastništva nepremičnine (davek na promet nepremičnin
oziroma DDV, notarska overitev podpisa,
zemljiškoknjižno izvedbo) nosi kupec. Po
plačilu celotne kupnine in po poravnanih
stroških se bo kupcu nepremičnina izročila
v last in posest s pravico vpisa lastninske
pravice na kupljeni nepremičnini.
Kupec nepremičnin pod točko 2.2 soglaša, da se mu omeji razpolaganje z lastninsko pravico na pridobljenih nepremičninah
za dobo 10 let od podpisa prodajne pogod-
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be v korist Občine Brežice in se zaveže, da
bosta oba objekta v 5 letih od podpisa te iste
pogodbe v uporabni funkciji. V nasprotnem
primeru se pogodba razveže.
7. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v 8 dneh od podpisa
pogodbe na podračun pri UJP Krško, št.:
01209-0100008385. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe za vse predmete prodaje
pod točko 2.
8. Drugo
Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke
o nepremičninah lahko interesenti dobijo na
tel. 07/49-91-530 (Branko Musar) ali e-pošti:
obcina.brezice@brezice.si. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si.
Občina Brežice
Ob-9560/08
Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1,
1315 Velike Lašče, v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je stanovanje s površino 26,35 m2, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi na naslovu Rožnik 10a, 6280 Ankaran, stoječi na zemljišču s parc. št. 282/3,
k.o. Ankaran. Stanovanje je v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Kopru vpisano
v zemljiškoknjižni vložek št. 241/19, z identifikacijskim znakom 19.E.
Stanovanje v naravi predstavlja garsonjera, locirana v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe, zgrajene leta 1991. Stavba
je masivno protipotresno grajena, opečna,
z dvokapno streho. Garsonjera je priključena na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Ogrevanje je elektro termalno.
V stanovanjski stavbi je ustanovljena etažna
lastnina.
Stanovanje je v lasti Občine Velike Lašče, do celote.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo
ponudb je ponedeljek, 15. 12. 2008 do 12.
ure.
5. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudba mora veljati najmanj do
15. 1. 2009.
6. Način in pogoji javnega zbiranja ponudb
Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj,
Ponudba za nakup stanovanja – Ankaran«,
na naslov Občine Velike Lašče, Levstikov
trg 1, 1315 Velike Lašče, priporočeno po
pošti ali osebno na vložišče.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden čitljiv naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe.
Ponujena cena za predmet prodaje ne
sme biti nižja od 70.000 €. Ponudniki morajo
pred predložitvijo ponudbe položiti varščino
v višini 10% od ponujene cene za predmet
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prodaje, na račun št. 01334-0100000223,
sklic 720001-2008, z navedbo namena
nakazila: »Javno zbiranje ponudb – Ankaran«.
Ponudba mora vsebovati naslednje podatke oziroma dokumente:
– navedbo ponujene cene za predmet
prodaje, izraženo v evrih;
– navedbo veljavnosti ponudbe oziroma
vezanosti ponudnika na dano ponudbo;
– dokazilo o plačani varščini v višini 10%
od ponujene cene za predmet prodaje;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
– lastnoročni podpis ponudnika oziroma
njegovega morebitnega zastopnika, v primeru, da je ponudnik pravna oseba, pa
podpis osebe, pooblaščene za zastopanje
in žig.
Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki
bo vodila javno zbiranje ponudb, izločene
iz postopka.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
8. Kraj in čas javnega odpiranja prejetih
ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na Občini Velike Lašče, Levstikov trg
1, 1315 Velike Lašče, v sejni sobi, in sicer
v sredo, 17. 12. 2008, z začetkom ob 15.
uri.
9. Podrobnejši pogoji in ogled predmeta
javnega zbiranja ponudb
Ogled predmeta javnega zbiranja ponudb bo dne 9. 12. 2008 od 12. do 14. ure.
Za podrobnejše podatke v zvezi z ogledom
predmeta javnega zbiranja ponudb, kakor
tudi za informacije v zvezi s prijavo in izvedbo javnega zbiranja ponudb, se obrnite
na Jerico Tomšič Lušin, Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, tel.
01/781-03-69, faks 01/781-03-65, e-pošta:
obcina.velike-lasce@siol.net.
Javno zbiranje ponudb bo objavljeno tudi
na spletni strani Občine Velike Lašče, na
naslovu http://www.velike-lasce.si/.
Organ, pristojen za izvrševanje občinskega proračuna ali pooblaščena oseba
s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve
pravnega posla postopek javnega zbiranja
ponudb ustavi, pri čemer se ponudnikom
povrne izkazane stroške.
10. Opozorila
Organ, pristojen za izvrševanje občinskega proračuna ali pooblaščena oseba
s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve
pravnega posla postopek javnega zbiranja
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ponudb ustavi, pri čemer se ponudnikom
povrne izkazane stroške.
Najugodnejšemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa
bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni od
zaključka javnega odpiranja ponudb.
V primeru, da bo najugodnejšo ponudbo
poslalo več ponudnikov, se bo s temi ponudniki opravila javna dražba, pri čemer bo izklicna cena enaka njihovi ponujeni ceni.
Davek na promet nepremičnin po stopnji
2% od ponujene cene, plača kupec poleg
kupnine.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice plača kupec.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Občina Velike Lašče
Št. 478-21/2008-2

Ob-9596/08

Javni poziv
za oddajo ponudb za pridobitev stavbne
pravice za izvedbo projekta »Dom
upokojencev Hrpelje in oskrbovana
stanovanja«
1.1. Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina (v nadaljevanju: Občina), ki jo zastopa župan Zvonko
Benčič-Midre, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07; v nadaljevanju:
ZSPDPO), Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07; v nadaljevanju: uredba),
v skladu s posamičnem programom razpolaganja št.: 478-21/2008 in na podlagi
javnega poziva za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice za izvedbo projekta
»Dom upokojencev Hrpelje in oskrbovana
stanovanja« z zbiranjem ponudb, vabi zainteresirane ponudnike, da na obrazcih, ki so
sestavni del te razpisne dokumentacije, skupaj z zahtevanimi prilogami, oddajo svojo
ponudbo za pridobitev stavbne pravice.
1.2. Razpisna dokumentacija bo na poziv
zainteresiranih ponudnikov posredovana na
zaprošeni elektronski naslov.
1.3. Zainteresirani ponudniki lahko
prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi
osebno v vložišču Občine Hrpelje - Kozina
v 1. nadstropju, na naslovu: Reška cesta
14, Hrpelje, 6240 Kozina, vsak delovni dan
v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka.
Ostali podatki o nepremičnini in idejnih zasnovah izvedbe projekta so na istem naslovu
dostopni kot informacija javnega značaja.
1.4. Razpisna dokumentacija je brezplačna.
1.5. V javnem pozivu za oddajo ponudb
za pridobitev stavbne pravice z zbiranjem
ponudb in tej razpisni dokumentaciji sta navedeni nepremičnini, za kateri se bo sklepalo pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice,
izhodiščna višina nadomestila za stavbno
pravico, stanje nepremičnin, podatki o tem,
da mora ponudnik v usposobitev nepremičnin vložiti lastna sredstva, obremenitve na
stvarnem premoženju, ki je predmet ustanovitve stavbne pravice, čas trajanja stavbne
pravice in ostali pogoji.
1.6. Ponudba mora biti veljavna do
vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka.
1.7. Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za
stavbno pravico Dom upokojencev Hrpelje

in oskrbovana stanovanja«, najpozneje do
16. 1. 2009, do 10. ure.
1.8. Občina si pridržuje pravico, da lahko
kadarkoli ustavi postopek oddaje stavbne
pravice in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške
v postopku javnega poziva.
Občina Hrpelje - Kozina
Št. 388/08
Ob-9598/08
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa
dr. Tomislav Klokočovnik, v skladu z 21.
členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07; v nadaljevanju: ZSPDPO), Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07; v nadaljevanju: uredba), Odlokom o proračunu
Občine Izola za leto 2008 (Uradne objave
Občine Izola, št. 18/08, v nadaljevanju: Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za
leto 2008, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi:
a) nepremičnina s parcelno številko
3893, k.o. Izola, v naravi vinograd v izmeri
396,00 m² in njiva v izmeri 395,00 m², skupaj 791,00 m², vložek številka 1107, k.o. Izola, izhodiščna cena znaša 207.400,00 €,
b) nepremičnina s parcelno številko
2025/3 k.o. Izola, v naravi dvorišče v izmeri
85,00 m² in nepremičnina s parcelno številko 2027/8 k.o. Izola, v naravi njiva v izmeri
112,00 m², vložek številka 257, k.o. Izola,
izhodiščna cena za obe nepremičnini skupaj
znaša 41.866,00 €,
c) nepremičnina s parcelno številko
2027/6, k.o. Izola, v naravi njiva v izmeri
116,00 m² in dvorišče v izmeri 58,00 m²,
skupaj 174,00 m², vložek številka 257, k.o.
Izola, izhodiščna cena znaša 33.137,00 €,
d) nepremičnina s parcelno številko
2055/4, k.o. Izola, v naravi njiva v izmeri
130,00 m² in nepremičnina s parcelno številko 2055/5, k.o. Izola, v naravi dvorišče
v izmeri 4,00 m², vložek št. 2563, k.o. Izola,
izhodiščna cena za obe nepremičnini skupaj
znaša 28.478,00 €.
Izhodiščna cena predstavlja izklicno ceno
v razpisnem postopku in je bila določena na
podlagi opravljene cenitve s strani sodnega
cenilca in izvedenca za gradbeno stroko, ki
je priloga razpisne dokumentacije.
Izhodiščna cena ne vsebuje morebitno
določenega davka na dodano vrednost.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za
izbor ponuditi čim višje nadomestilo, vendar
najmanj v višini izhodiščne cene.
Plačilo kupnine v roku 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe predstavlja bistveno sestavino pogodbe.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi
ponudbami ponudita enako najvišjo višino
nadomestila, se med njima, skladno z 29.
členom ZSPDPO, izvede pogajanja.
3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je pridobitev
lastninske pravice na zgoraj navedenih ne-
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premičninah po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Nepremičnina bo
prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev
predkupne pravice. V nasprotnem primeru
se bo štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati vplačano
varščino.
Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, overitev
podpisa pri notarju in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
4. Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za
okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine,
Postojnska 3, Izola ali po tel. 05/660-02-00,
kontaktna oseba Patricija Fabijančič Močibob, elektronski naslov: patricija.mocibob-fabijancic@izola.si.
Nepremičnine, ki so predmet javnega
razpisa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s predstojnico Urada za
okolje in prostor Karmen Pavlič. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom
se lahko naslovi na elektronski naslov: karmen.pavlic@izola.si.
5. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene na račun Občine
Izola, TRR št.: 01240-0100006381, sklic 00
4782422008. Neizbranim ponudnikom bo
varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku
roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu
pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku
30 dni od poziva, se vplačana varščina zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi
drugemu najugodnejšemu ponudniku.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno
s potrdilom o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.izola.si.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola,
vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine pod točko a/b/c/d«, najpozneje do 15. 12. 2008 do 12. ure, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma in
ure mogoče oddati tudi osebno na vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola,
v pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
3 mesece od dneva zaključka razpisnega
roka.
6. Drugi pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe. Ponudbo lahko odda prav-
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na oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali
fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko nepremičnino pridobijo tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora
(EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po
pravu teh držav, fizične osebe, državljani
teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična
oseba ob pogoju vzajemnosti.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge, vključno z dokazilom
o vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.
7. Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe bodo
po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo
upoštevala. V primeru, da bo komisija pri
pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni
popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev.
Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Kolikor ponudnik
v postavljenem roku ne dopolni ponudbe, se
ponudba takega ponudnika zavrže.
8. Pristojni organi: pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za
okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine
občine Izola.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
9. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek
prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega
posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Občina Izola
Ob-9599/08
Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 44., 45., 46. in 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07), 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji
za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona (Uradni list RS,
št. 67/01) ter Programa prodaje občinskega
stvarnega premoženja, naslednje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (pri trgovini Marjanca na Tratah) v izmeri 4721 m2, na parc. št. 782/1,
k.o. Gornja Radgona, delno komunalno
opremljeno, za izhodiščno ceno 391.371,00
EUR.
2. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v stanovanjskem naselju na
Tratah) v izmeri 848 m2, na parc. št. 219/26,
k.o. Gornja Radgona, delno komunalno
opremljeno, za izhodiščno ceno 55.544,00
EUR.
3. Poslovna stavba na Panonski 25
v Gornji Radgoni (poslovni prostori Medobčinskega društva invalidov Gornja Radgona in poslovni prostori elektro trgovine
EHO-KAT d.o.o.) v velikosti 124,54 m2, na
parc. št. 338, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 79.093,00 EUR.
4. Poslovno-stanovanjska stavba na
Partizanski 34 (prej trgovina Tina v pritli-
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čju in stanovanje v nadstropju) v velikosti
111,48 m2, na parc. št. 718/1, k.o. Gornja
Radgona (solastniški delež občine 43/68)
s pripadajočim stavbnim zemljiščem v velikosti 144 m2, na parc. št. 718/2, k.o. Gornja
Radgona (solastniški delež občine 130/144),
vse skupaj delež občine za izhodiščno ceno
38.743,17 EUR.
5. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji
Radgoni (med nasipom in makadamsko cesto pri betonarni Tivadar) v izmeri 1070 m2,
na parc. št. 166/2, k.o. Gornja Radgona,
delno komunalno opremljeno, za izhodiščno
ceno 19.795,00 EUR.
6. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 734 m2,
na parc. št. 1137/25, k.o. Gornja Radgona,
delno komunalno opremljeno, za izhodiščno
ceno 12.786,28 EUR.
7. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 857 m2, na
parc. št. 1137/27 in v izmeri 99 m2, na parc.
št. 1137/28, obe k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeni, obe za izhodiščno
ceno 16.653,52 EUR.
8. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 804 m2,
na parc. št. 1137/29, k.o. Gornja Radgona,
delno komunalno opremljeno, za izhodiščno
ceno 14.005,68 EUR.
9. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 879 m2, na
parc. št. 1139/8, k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
15.312,18 EUR.
10. Stanovanje št. 1 v poslovno-stanovanjski stavbi na Panonski 2 v Gornji Radgoni, v velikosti 56,20 m2, na parc. št. 728/6,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
29.570,00 EUR.
11. Stanovanje št. 2 v poslovno-stanovanjski stavbi na Panonski 2 v Gornji Radgoni, v velikosti 36,68 m2, na parc. št. 728/6,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
20.902,00 EUR.
12. Stanovanje št. 6 v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 19 v Gornji Radgoni,
v velikosti 85,50 m2, na parc. št. 230/18,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
83.448,00 EUR.
13. Stanovanje št. 207 v večstanovanjski stavbi na Panonski 5 v Gornji Radgoni, v velikosti 57,88 m2, na parc. št. 365,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
26.854,00 EUR. Stanovanje trenutno uporablja najemnik, ki ima na podlagi 176. člena
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
69/03 in 54/08) predkupno pravico.
14. Stanovanje št. 1 v poslovno-stanovanjski stavbi na Partizanski 43b v Gornji
Radgoni, v velikosti 63,42 m2, na parc. št.
775, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno
ceno 40.000,00 EUR. Stanovanje trenutno uporablja najemnik, ki ima na podlagi
176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 54/08) predkupno
pravico.
15. Stanovanje št. 1 v večstanovanjski
stavbi na Mladinski 1 v Gornji Radgoni,
v velikosti 38,10 m2, na parc. št. 219/21,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
22.940,00 EUR. Stanovanje trenutno uporablja najemnik, ki ima na podlagi 176. člena
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
69/03 in 54/08) predkupno pravico.
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16. Stanovanje št. 613 v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 13 v Gornji Radgoni, v velikosti 55,26 m2, na parc. št. 186/1,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
36.860,00 EUR. Stanovanje trenutno uporablja najemnik, ki ima na podlagi 176. člena
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
69/03 in 54/08) predkupno pravico.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje
pa davka na promet nepremičnin ali DDV,
komunalnega prispevka, stroškov izvedbe
in navezave komunalnih naprav in ostale
infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in
telefonsko omrežje ter izdelave tehnične
dokumentacije.
Na zemljiščih oziroma na nepremičninah
pod zap. št. od 6. do 9. je možna gradnja
individualnih stanovanjskih hiš, medtem ko
je na zemljiščih pod zap. št. 1. in 2. možna
gradnja objektov v skladu z določili in pogoji Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja
Radgona – Trate«. Stanovanja pod zap. št.
10. do 12. so nezasedena oziroma prazna.
Stanovanja pod zap. št. 13. do 16. so zasedena, trenutni najemniki pa imajo na podlagi
176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 69/03 in 54/08) predkupno pravico.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene na Podračun pri UJP št.
01229-0100012643, sklic na št. 720000,
– izbrani ponudnik mora v 8 dneh po
prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in
plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za
nepremičnino ponudi višjo ceno.
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 8. 12.
2008 na naslov: Občina Gornja Radgona,
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, oznako: »Javno zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnin – Ponudba za odkup
– Ne odpiraj«.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene,
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu
ne vrne in zapade v korist Občine Gornja
Radgona.
5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi
kupec.
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6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob
12. uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja
Radgona. Upoštevane bodo le pravilno
opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov Občine Gornja Radgona.
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo
navzoči predstavniki ponudnikov predložiti
pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran
s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
9. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
10. Plačilo kupnine v roku, ki je določen
v četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina predmetnega javnega zbiranja ponudb
za prodajo nepremičnin.
Vse podrobnejše informacije v zvezi
s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki
na tel. 02/564-38-38, 031/704-653 – kontaktna oseba Andrej Subašič. Ogled je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Občina Gornja Radgona
Št. 478-63/2008
Ob-9627/08
Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07, 94/07), Statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 43/08 – UPB1)
in Sklepa občinskega sveta z dne 27. 10.
2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine s parc. št.
949/2 k.o. Slovenj Gradec
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18.
2. Predmet prodaje
Predmet prodaje je nezazidano stavbno
zemljišče s parc. št. 949/2, k.o. Slovenj Gradec, v izmeri 598 m2, vpisano pri zkv št. 530,
k.o. Slovenj Gradec.
Navedena nepremičnina se nahaja na
Štibuhu v Slovenj Gradcu, v neposredni bližini zazidave Gozdna pot.
3. Izhodiščna cena nepremičnine znaša
18.616,00 EUR.
V izhodiščni ceni za stavbno zemljišče
ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki
ga plača kupec.
4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo plačati varščino za
resnost ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene. Varščina se nakaže
na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322, sklic
478-63-2008. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena
v roku 15 dni po končani izbiri.
5. Merilo za izbor
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija pozove
najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se z njimi opravijo dodatna pogajanja.
6. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko
sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpol-

njujejo pogoje za pridobitev nepremičnine
na območju Republike Slovenije.
7. Pisne ponudbe na predpisanem
obrazcu, ki ga ponudniki dvignejo na Mestni
občini Slovenj Gradec ali na spletni strani
občine, morajo vsebovati:
– podatke o ponudniku (naziv kupca, njegov točen naslov, številko transakcijskega
računa in ostale podatke (EMŠO in davčno
številko za fizične osebe; matično in davčno
številko ter navedba podpisnika pogodbe za
pravne osebe),
– predmet ponudbe,
– ponujena cena za nepremičnino,
– potrdilo o državljanstvu ponudnika (za
fizične osebe),
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ne smeta biti starejša
od 30 dni,
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
izhodiščne cene,
– pisna izjava ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje in da dovoljuje pridobitev drugih osebnih podatkov ponudnika.
8. Drugi pogoji
Nepremičnina je na prodaj po načelu videno – kupljeno. Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s kupoprodajno pogodbo.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (davek, stroški overitve pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo) nosi kupec.
Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od
oddaje ponudb. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo do navedenega roka prispele na
naslov prodajalca in bodo enake ali višje od
izhodiščne cene. Ponudnike, ki bodo oddali
nepopolne ponudbe, bo komisija pozvala
k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje
vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo
dokumentacijo.
9. Sklenitev pogodbe: vsi ponudniki bodo
o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba
najkasneje v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše
pogodbe v navedenem roku iz razlogov na
strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj
Gradec zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
10. Način in rok plačila kupnine
Izbrani ponudnik mora kupnino plačati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec,
št. 01312-0100010322.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe in
je pogoj za pridobitev lastninske pravice na
nepremičnini. Podrobnejša medsebojna razmerja se bodo uredila v pogodbi.
11. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za nakup
zemljišča s parc. št. 949/2, k.o. Slovenj Gradec – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Zadnji rok za oddajo ponudb je petek,
12. 12. 2008, do 10. ure.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo do navedenega termina prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu prodajalca dne 12. 12. 2008 ob 11. uri in ni javno.
Odpiranje in pregled ponudb bo opravila
posebna komisija, ki jo imenuje župan.
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12. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine
do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine. Obveznost
prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
13. Informacije: vsa dodatna pojasnila
interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, kontaktna oseba
Silva Tomažič, tel. 02/88-121-55.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 478-0-0002/2008-03302
Ob-9639/08
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 in 94/07) in
Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na
Koroškem št. 032-0-0012/2008 z dne 24. 9.
2008, Občina Ravne na Koroškem objavlja
poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina Ravne na Koroškem, MŠ:5883628, DŠ:
SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Predmet prodaje je zemljišče, parc. št.
100/24, k.o. Dobja vas, v izmeri 236 m2. Zemljišče ima status stavbnega zemljišča.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščina se nakaže na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem, transakcijski račun št.
01303-0100009987, z navedbo »Varščina
– javno zbiranje ponudb za zemljišče«.
5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo kavcije),
priložiti potrdilo o plačani 10% varščini ter
natančno navesti ponujeno ceno;
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup
zemljišča – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo, cenitev, stroški parcelacije).
6. Izhodiščna cena za nepremičnino je
13.100,36 €. Kupnino je potrebno plačati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne
na Koroškem.
7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb.
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9. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo
za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi
postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati
odškodnine.
10. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
11. Informacije o predmetu prodaje, za
namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo v ponedeljek, torek
in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do
15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od
11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure
in od 11. do 13. ure, pri Ireni Došen, na tel.
02/82-16-017. Ogled je možen na podlagi
predhodne telefonske najave ali na e-mail:
irena.dosen@ravne.si.
12. Javno odpiranje ponudb bo dne
17. 12. 2008 ob 14.15, v sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-9546/08
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva
o usklajevanju zakonov in drugih predpisov
o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC,
2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC,
ki zahteva, da se dokumenti in informacije, ki morajo biti objavljene v državi članici,
v kateri ima investicijski sklad svoj sedež,
v skladu z enakimi postopki, kot so predvideni v državi, kjer ima sedež, objavijo tudi
v drugi državi članici kot ima svoj sedež,
objavlja Pioneer Investments Austria GmbH
Družba, ki spada v UniCredit bančno skupino, združitev skladov po 3. členu Zakona
o investicijskih skladih (InvFG).
Družba Pioneer Investments Austria
GmbH namerava združiti sklad Pioneer
Funds Austria – Eastern Europe Bond, vzajemni sklad po 20. členu InvFG (A ISIN-Nr.
AT0000668231; T ISIN-Nr. AT0000668249;
VT (IT) ISIN-Nr. AT0000626445; VT (AT)
ISIN-Nr. AT0000668256) s skladom Pioneer
Funds Austria – Central Europe Bond, vzajemni sklad po 20. členu InvFG (A ISIN-Nr.
AT0000764865; T ISIN-Nr. AT0000764873;
VT (IT) ISIN-Nr. AT0000619325; VT (AT)
ISIN-Nr. AT0000674924) kot prevzemnim
skladom po drugem odstavku 3. člena InvFG 1993 v veljavni izdaji in v skladu z dovoljenjem Urada za nadzor finančnega trga
(FMA) GZ: FMA-IF25 6244/0002-INV/2008
z dne 30. 9. 2008, pri čemer je kot presečni
dan za združitev določen 13. 2. 2009. Istočasno se spremenijo Pravila upravljanja
prevzemnega sklada v členih 3, 4, 6, 7, 10,
12, 14, 15, 15a, 16, 17, 19, 19a, 19b, 23, 26,
27a in 27b ter v Prilogi k 16. členu (Seznam
borz) in prevzemni sklad se preimenuje v Pioneer Funds Austria – Central & Eastern
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Europe Bond, vzajemni sklad po 20. členu
InvFG. Prevzemni sklad bo tudi po združitvi
skladov še naprej upravljala družba Pioneer
Investments Austria GmbH.
Menjalno razmerje:

pri zavezancih za davek od
dobička
iz kapitala (KESt)
(z opcijsko izjavo ali brez)

pri oprostitvi plačila davka od
dobička
iz kapitala (KESt)

(Enote premoženja Pioneer Funds Austria – Eastern Europe Bond: Pioneer Funds
Austria – Central Europe Bond)
Izplačilne enote
premoženja:
Zakladne enote
premoženja:
Popolni zakladni
sklad (domača in tuja
tranša):

1 : 0,8588

1 : 0,8642

1 : 0,6951

1 : 0,6998

---

1 : 0,6943

(začasni izračun na podlagi vrednosti enot premoženja na dan 10. 11. 2008)
To pomeni, da za izplačilno enoto premoženja sklada Pioneer Funds Austria – Eastern Europe Bond (prenosni sklad) imetniki
– zavezanci za KESt., prejmejo 0,8588, ter
imetniki, ki so oproščeni KESt., 0,8642 enot
premoženja sklada Pioneer Funds Austria
– Central Europe Bond (prevzemni sklad);
za zakladno enoto premoženja sklada Pioneer Funds Austria – Eastern Europe Bond
(prenosni sklad) prejmejo imetniki – zavezanci za KESt., 0,6951 ter imetniki, ki so
oproščeni KESt., 0,6998 enot premoženja
sklada Pioneer Funds Austria – Central Europe Bond (prevzemni sklad); za enoto premoženja popolnega zakladnega sklada (domača in tuja tranša) Pioneer Funds Austria
– Eastern Europe Bond (prenosni sklad)
prejmejo imetniki 0,6943 enot premoženja
sklada Pioneer Funds Austria – Central Europe Bond (prevzemni sklad).
Točno menjalno razmerje posameznih
skladov se določi na presečni dan za združitev, 13. 2. 2009, na osnovi izračunanih
vrednosti ustreznih skladov.
Zamenjavo enot premoženja avtomatično izvede kreditna institucija, ki vodi skrbniški račun, presežki pa se pripišejo na račun
stranke.
Pomembno obvestilo: V skladu s tretjim
odstavkom 40. člena InvFG v veljavni izdaji zamenjava enot premoženja ne velja
kot menjava (v davčnem smislu) in tudi ne
prekinja morebitnega špekulacijskega roka
po črki b) 1. al. prvega odstavka 30. člena
Zakona o dohodnini (EStG 88).
Prospekt in izvleček prospekta, vključno
s spremenjenimi pravili upravljanja prevzemnega sklada, je na voljo na sedežu izdajatelja, Pioneer Investments Austria GmbH,
Lassallestraße 1, 1020 Wien, ter pri banki UniCredit Bank Austria Creditanstalt AG
(skrbniška banka), Schottengasse 6-8, 1010
Wien, ter je vsem zainteresiranim na voljo
brezplačno.
Objave v skladu z 18. členom Zakona
o investicijskih skladih (InvFG) v povezavi
z 10. členom Zakona o kapitalskem trgu
(KMG) bodo za prevzemni sklad po 13. 2.
2009 izhajale v elektronski obliki na spletni strani družbe za upravljanje (http://www.
pioneerinvestments.at).
Pioneer Investments Austria GmbH

Ob-9623/08
Skladno s sklepom skupščine družbe
Livar, proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d.,
Ivančna Gorica, Ljubljanska cesta 43 (v
nadaljevanju: „družba ali izdajatelj“), z dne
29. 10. 2008, uprava poziva delničarje družbe, ki so na dan objave tega poziva vpisani
v knjigo delničarjev, k prednostnemu vpisu
in vplačilu do 1.011.546 novih imenskih
kosovnih delnic, ki skupaj z obstoječimi
delnicami družbe tvorijo isti razred, v skupni vrednosti do 4.221.106,66 EUR. Vsaka
nova delnica daje pravico do enega glasu
na skupščini družbe, sorazmernega dela
dobička in sorazmernega dela iz ostanka
stečajne ali likvidacijske mase. Dividende
se izplačujejo na način, določen s statutom družbe in sklepom skupščine o delitvi
bilančnega dobička. Emisijska cena ene
delnice je 4,18 EUR, emisijska cena vseh
novih delnic pa največ 4.228.262,28 EUR.
Prednostno pravico lahko delničarji izkoristijo v sorazmerju s svojimi deleži
v osnovnem kapitalu, tako da so upravičeni
do vpisa 2 novih delnic za vsako 1 delnico,
katere imetniki so. Delničarji lahko prednostno pravico izkoristijo v roku 14 dni, šteto
od objave tega poziva k vpisu in vplačilu
novih delnic.
Nove delnice, ki po zaključku 14-dnevnega roka ne bodo vpisane, bodo imeli
možnost vpisati delničarji, ki so se odzvali
prvemu pozivu za vpis, in sicer proporcionalno prvemu vpisu, v roku 8 dni od dne,
ko jim uprava pošlje obvestilo o dodatni
možnosti vpisa.
Če tudi po poteku zgornjega roka delnice ne bi bile v celoti vpisane, imajo možnost delnice vpisovati tudi tretje osebe.
Izdajatelj jih bo k vpisu povabil z objavo
v časniku Delo. Rok za vpis in vplačilo bo
60 dni.
Prodaja bo uspešna, če bo do skrajnega roka vpisanih in vplačanih vsaj 70%
vseh ponujenih delnic. Če ne bo vpisanih
in vplačanih najmanj 70% vseh ponujenih
delnic, bo prodaja neuspešna in bo izdajatelj vplačnikom v roku 7 dni po objavi izida
javne ponudbe, pri osebi, pri kateri sta potekala vpis in vplačevanje, brezobrestno
vrnil denar.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Družba bo dala nalog
za vpis v roku osem dni po prejemu sklepa o vpisu povečanja osnovnega kapitala
v sodni register.
Ponudba se lahko predčasno zaključi,
če po dodatnem vpisnem roku dosedanji
delničarji vpišejo in vplačajo najmanj 70%
delnic in se uprava ne odloči, da pozove
tretje osebe k dodatnemu vpisu in vplačilu
delnic, ali če so vpisane in vplačane vse
ponujene nove delnice.
Prospekt za izdajo delnic in statut družbe sta dostopna na sedežu izdajatelja, na
vpisnem mestu in na spletni strani izdajatelja http://www.livar.si/.
Nove delnice se vpisujejo z izpolnitvijo
in podpisom vpisne izjave (vpisno potrdilo). Vpisovanje in vplačevanje bo potekalo
vsak delovni dan, med 8.30 in 15.30, in sicer v Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Ljubljana,
Dunajska 117, na oddelku investicijskega
bančništva.
Livar d.d., Ivančna Gorica
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Evidence sindikatov
Št. 101-8/2008-2
Ob-7078/08
V evidenci statutov sindikatov se pri sindikatu Osnovne šole Cerklje ob Krki, s sedežem v Cerkljah ob Krki 3, ki je v evidenci
vpisan pod zaporedno št. 10/1993, vpiše
sprememba naziva sindikata.
Nov naziv sindikata se glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, Osnovna šola Cerklje ob Krki,
Cerklje ob Krki 3, 8263 Cerklje ob Krki.
Sprejme se v hrambo statut sindikata
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, Osnovna šola Cerklje ob Krki,
Cerklje ob Krki 3, 8263 Cerklje ob Krki.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 3822-11/2008-12
Ob-9553/08
Na podlagi prvega in drugega odstavka
73.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 13/07 – UPB1 in 102/07
– ZDRad) in 5. člena Splošnega akta o upravljanju pretvorbe številk v ENUM domene
številk (Ur. l. RS, št. 89/08), Agencija za
pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) objavlja javni poziv za ugotovitev pripravljenosti
zainteresiranih izvajalcev upravljanja s pretvorbo številk v ENUM domene (v nadaljevanju: izvajalec) za potrebe uporabnikov pod
naslednjimi pogoji:
– način pretvorbe številk v ENUM domene številk se izvaja po tehničnih specifikacijah IETF standarda RFC 3761,
– izvajalec razvije tako arhitekturo povezav med subjekti vpletenimi v upravljanje
s pretvorbo številk v ENUM domene številk,
ki v največji možni meri omogoča učinkovite
postopke pri registraciji in validaciji ENUM
domen,
– izvajalec daje pooblastila za ENUM domene, ki ustrezajo E.164 telefonskim številkam iz naslednjih območij nacionalnega
načrta oštevilčenja:
– geografske številke (7. člena Splošnega akta o načrtu oštevilčenja, Ur. l. RS,
št. 79/07),
– negeografske številke (8. člena Splošnega akta o načrtu oštevilčenja, Ur. l. RS,
št. 79/07),
– izvajalec omogoča naslednje funkcionalnosti pri pretvorbi številk v ENUM domene številk:
– samodejno preveritev prenesenih
številk v centalni bazi prenesenih številk,
– elektronsko avtentikacijo aktivne številke z izvajalci telekomunikacijskih storitev,
– dinamično posodabljanje zapisov
v DNS (brez nepotrebnih restartov sistema),
– B2B vmesnik za administracijo in
nadzor pravic do uporabe številke za izvajalce telekomunikacijskih storitev,
– statistična poročila za Agencijo.
Agencija vabi zainteresirane izvajalce,
da v 30 dneh od objave tega javnega poziva, prijavijo pripravljenost za upravljanje
s pretvorbo številk v ENUM domene za potrebe uporabnikov.
V prijavi naj zainteresirani izvajalci ob
upoštevanju navedenih pogojev predložijo
svoje predloge s podrobnimi opisi rešitev
posameznih postopkov.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-9556/08
Direktorica družbe IZVIR J & B podjetje
za montažo in vzdrževanje vodovodnih in
energetskih naprav in objektov d.o.o., Postojna, Ljubljanska cesta 1, 6230 Postojna,
z matično številko 5929997000, vpisane
v sodni register Okrožnega sodišča v Kopru
pod vl. št. 1/05112/00 (v nadaljevanju: IZVIR
J & B d.o.o. Postojna), na podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja
naslednje obvestilo:
1. Dne 18. 11. 2008, je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kopru, Ferrarska
9, 6000 Koper, predložen Oddelitveni načrt
družbe Izvir J & B d.o.o. Postojna.
2. Na sedežu družbe IZVIR J & B d.o.o.
Postojna, Ljubljanska cesta 1, 6230 Postojna, bo od objave tega obvestila en mesec
v času od 8. do 12. ure na vpogled Oddelitveni načrt družbe IZVIR J & B d.o.o. Postojna ter Zaključno poročilo družbe IZVIR J &
B d.o.o. Postojna.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
IZVIR J & B d.o.o. Postojna
Melita Jurca, direktorica
Št. 2008-043/00
Ob-9557/08
Prevzemna družba CPK d.d., Ulica
15. maja 14, Koper ter prevzeti družbi AXIOMA d.o.o. in NAOS d.o.o., obe s sedežem
Ulica 15. maja 14, Koper, v skladu z določbo prvega odstavka 586. člena ZGD-1
objavljajo obvestilo, da so dne 18. 11. 2008
predložili sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kopru pogodbo o pripojitvi družb
AXIOMA d.o.o. in NAOS d.o.o. k družbi CPK
d.d., zapisano v notarskem zapisu, opr. št.
SV 1520/08 z dne 14. 11. 2008.
Delničarjem družbe CPK d.d. so na voljo
vsi dokumenti o pripojitvi na sedežu družbe
CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper.
V skladu z določbo drugega odstavka
599. člena ZGD-1, uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev
odločala skupščina prevzemne družbe.
Delničarjem družbe CPK d.d. se s to
objavo sporoča, da mora v skladu s tretjim
odstavkom 599. člena ZGD-1 skupščina
prevzemne družbe odločati o soglasju za
pripojitev, če delničarji prevzemne družbe,
katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, v enem
mesecu od dneva zasedanja skupščine prevzetih družb, ki je sprejela sklep o soglasju
za pripojitev, zahtevajo sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči o soglasju za
pripojitev.
Poslovodstvo družb:
CPK d.d.
AXIOMA d.o.o.
NAOS d.o.o.
Ob-9561/08
Skladno z določilom drugega odstavka
75. člena ZGD-1, podjetnik Saneto storitve
zavarovalnega zastopanja Anton Krajnc s.p.,
s sedežem Smetanova ulica 27, 2000 Maribor, matična številka 5624256000, davčna
št. 80077617, obvešča upnike, da bo po

preteku treh mesecev, šteto od dneva te objave v Uradnem listu RS, prenehal opravljati
dejavnost kot samostojni podjetnik oziroma
bo prenesel dejavnost na novoustanovljeno
družbo po postopku in na način, kot je opredeljen v 668.–672. členu ZGD-1.
Anton Krajnc s.p.
Ob-9562/08
Skladno z določilom tretjega odstavka
75. člena Zakona o gospodarskih družbah-1B samostojni podjetnik Gospodarsko
svetovanje, trgovina na debelo in storitve
Mlakar Peter s.p., s sedežem Pekre, Bezjakova ulica 29, 2341 Limbuš, davčna številka
SI65062183, matična številka 1343971000,
obvešča upnike, da bo po preteku treh mesecev, šteto od dneva te objave v Uradnem
listu RS, prenehal opravljati dejavnost kot
samostojni podjetnik oziroma bo prenesel
dejavnost na kapitalsko družbo, s prenosom subjekta samostojnega podjetnika na
to družbo, po postopku in na način, kot je
opredeljen v 673. členu ZGD-1B.
Samostojni podjetnik
Mlakar Peter s.p.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-9563/08
Direktor družbe Badovinac, d.o.o., Ljub
ljana, Ulica bratov Babnik 57, Zdenko Badovinac, družba je vpisana v sodni/poslovni register Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve, z matično
številko 5799732000, skladno z določbo
520. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, objavlja naslednje sklepe:
1. sklep
Dosedanji osnovni kapital v višini
187.833,00 EUR se zmanjša za znesek
137.833,00 EUR tako, da bo novi osnovni
kapital znašal 50.000,00 EUR. Zmanjšanje
osnovnega kapitala se izvede z izplačilom
družbenikoma.
2. sklep
Upnike pozivamo, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Badovinac, d.o.o., Ljubljana
direktor Badovinac Zdenko,
po pooblastilu notarka Majda Lokošek

Sklici skupščin
Ob-9547/08
Uprava družbe na podlagi določil točke
5.C statuta družbe Cvetje Čatež d.d., Topliška cesta 34, Brežice, sklicuje
17. redno zasedanje skupščine
delniške družbe Cvetje Čatež d.d.,
ki bo dne 29. 12. 2008 na sedežu družbe
na Čatežu ob Savi, Topliška cesta 34, s pričetkom ob 9. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa:
Za predsedujočo skupščine se imenuje
Renata Martinčič, za preštevalca glasov pa
Jože Hočevar in Miha Bužančič.
Ugotovi se prisotnost notarja Andreja Doklerja iz Brežic.
Potrdi se objavljeni dnevni red skup
ščine.
3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
Spremeni se 3./tretji člen statuta, ki spremenjen glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 643.990,00
EUR (z besedo: šestotriinštiridesettisočdevetstodevetdeset 00/100 EUR). Razdeljen
je na:
117.431 (z besedo: stosedemnajsttiwsoč
štiristoenaintrideset) nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic, ki dajejo
njihovim imetnikom pravico do udeležbe pri
upravljanju družbe, pravico do dela dobička
(dividende) in pravico do ustreznega dela
preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe;
in 36.818 (z besedo: šestintridesettisočosemstoosemnajst) prednostnih kumulativnih
kosovnih delnic, ki dajejo imetnikom:
– vsa upravičenja, kot jih imajo imetniki
navadnih imenskih kosovnih delnic, razen
da nimajo glasovalne pravice,
– kumulativno prednostno pravico do izplačila fiksne letne dividende v višini 6/šest %
(procentov) emisijske vrednosti delnice,
– upravičenja, ki gredo imetnikom prednostnih delnic v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.
Vse delnice so v celoti plačane.
Utemeljitev predloga: zaradi uskladitve
z Zakonom o gospodarskih družbah, posledično s prehodom na euro, je potrebno temu
ustrezno spremeniti statut družbe.
Predlog sklepa: spremeni se peti člen
statuta v točki A) UPRAVA, ki se sedaj glasi:
Uprava družbe je enočlanska in predstavlja
družbo brez omejitev.
Delničarji – lastniki prednostnih delnic
o vseh predlogih glasujejo ločeno, na posebnem zasedanju, ki poteka istočasno.
Gradivo, o katerem bo sklepala skupščina, je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan med 13. in 14.
uro.
Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini je, da delničarji svojo udeležbo prijavijo v pisni obliki najkasneje 3 dni pred
zasedanjem.
Cvetje Čatež d.d.
uprava
Št. 13/151
Ob-9549/08
Na podlagi Statuta delniške družbe Loterija Slovenije, d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
XI. skupščino
delniške družbe Loterija Slovenije, d.d.,
ki bo v četrtek, 8. 1. 2009, v sejni sobi
na sedežu družbe Gerbičeva ulica 99, 1000
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Ljubljana, s pričetkom ob 13. uri, z nasled
njim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave se izvoli za predsedujočo skupščine Neveno Teo Gorjup in dve
preštevalki glasov Matejo Rudolf in Vido
Keržič.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Andrej
Škrk iz Ljubljane.
2. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe Loterija Slovenije, d.d.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se skupščini predlagajo naslednji sklepi:
Predlog sklepa št. 2.1.:
Uskladi se 4. (četrti) člen poglavja II.
Dejavnost družbe z novo sprejeto Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07 in 17/08) tako, da se črtajo
vse do sedaj veljavne dejavnosti družbe in
nadomestijo z novimi kot sledi:
»Dejavnost družbe je:
92.002 – Prirejanje iger na srečo, razen
v igralnicah
Dodatne dejavnosti družbe so:
41.100 – Organizacija izvedbe stavbnih
projektov
46.180 – Specializirano posredništvo
pri prodaji drugih določenih
izdelkov
46.190 – Nespecializirano posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.660 – Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in opremo
46.900 – Nespecializirana trgovina na
debelo
47.190 – Druga trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah
47.260 – Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s tobačnimi izdelki
47.610 – Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s knjigami
47.621 – Trgovina na drobno s časopisi
in revijami
47.622 – Trgovina na drobno s papirjem
in pisalnimi
47.782 – Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z umetniškimi izdelki
47.789 – Druga trgovina na drobno
v drugih specializiranih
prodajalnah
47.790 – Trgovina na drobno
v prodajalnah z rabljenim
blagom
47.810 – Trgovina na drobno na
stojnicah in tržnicah z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki
47.890 – Trgovina na drobno na
stojnicah in tržnicah z drugim
blagom
47.910 – Trgovina na drobno po pošti ali
po internetu
47.990 – Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
52.290 – Špedicija in druge spremljajoče
prometne dejavnosti
53.200 – Druga poštna in kurirska
dejavnost
58.110 – Izdajanje knjig
58.130 – Izdajanje časopisov
62.010 – Računalniško programiranje
62.020 – Svetovanje o računalniških
napravah in programih
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62.030 – Upravljanje računalniških
naprav in sistemov
62.090 – Druge z informacijsko
tehnologijo in računalniškimi
storitvami povezane dejavnosti
63.110 – Obdelava podatkov in s tem
povezane dejavnosti
63.120 – Obratovanje spletnih portalov
63.910 – Dejavnosti tiskovnih agencij
63.990 – Drugo informiranje
64.910 – Dejavnost finančnega zakupa
68.100 – Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
68.200 – Oddajanje in obratovanje
lastnih ali najetih nepremičnin
68.310 – Posredništvo v prometu
z nepremičninami
68.320 – Upravljanje nepremičnin za
plačilo ali po pogodbi
69.200 – razen revizijske dejavnosti
70.210 – Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 – Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
73.110 – Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 – Posredovanje oglaševalskega
prostora
73.200 – Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.900 – Drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti
77.330 – Dajanje pisarniške opreme in
računalniških naprav v najem
in zakup
77.390 – Dajanje drugih strojev, naprav
in opredmetenih sredstev
v najem in zakup
82.110 – Nudenje celovitih pisarniških
storitev
82.190 – Fotokopiranje, priprava
dokumentov in druge
posamične
82.300 – Organiziranje razstav, sejmov,
srečanj
82.990 – Drugje nerazvrščene
spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
93.299 – Drugje nerazvrščene dejavnosti
za prosti čas«.
Predlog sklepa št. 2.2:
Črta se 9. (deveti) člen poglavja IV. Prenosljivost delnic družbe, točka A. Zakonske
omejitve – dosedanjega statuta družbe in
nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»Delnice z oznako A se smejo prenašati
le med zaposlenimi, bivšimi zaposlenimi in
upokojenci družbe v skladu s pravili, ki urejajo notranjo ponudbo delnic z oznako A.
Pridobitelj, ki je delnice z oznako A pridobil na podlagi dedovanja, pridobi premoženjske pravice iz delnic že s pridobitvijo,
upravljavske pravice pa šele na podlagi dovoljenja za prenos delnic. Če pridobitelj izpolnjuje pogoje, ki jih določata Zakon o igrah
na srečo in statut družbe, mu nadzorni svet
družbe v roku treh mesecev od obvestila Klirinško depotne družbe o prenosu delnic na
dediča, izda dovoljenje za prenos delnic.
Pridobitelju, ki ne izpolnjuje pogojev, ki
jih določata Zakon o igrah na srečo in ta
statut, uprava družbe posreduje ponudbo za
odkup podedovanih delnic v skladu s pravili
za notranjo ponudbo delnic z oznako A.«
Predlog sklepa št. 2.3:
Črta se 10. (deseti) člen poglavja IV. Prenosljivost delnic družbe, točka A. Zakonske
omejitve – dosedanjega statuta družbe in
nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»Delnice z oznako G so prenosljive med
pravnimi osebami skladno s tem statutom

ter ob predhodnem soglasju pristojnega
organa, določenega v Zakonu o igrah na
srečo.
Fundacija za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in Fundacija za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji lahko razpolagata z delnicami z oznako G1 skladno
s prvim odstavkom tega člena in z zakonskimi določili, ki urejajo ti fundaciji.«
Predlog sklepa št. 2.4.:
Črta se 14. (štirinajsti) člen poglavja IV.
Prenosljivost delnic družbe, točka C. Prepoved konkurence – dosedanjega statuta
družbe in nadomesti z novim besedilom,
ki glasi:
»Delničarji družbe – imetniki delnic
z oznako A – ne smejo imeti vloge delavca v katerikoli drugi družbi ali imeti vloge
podjetnika z dejavnostjo, ki je ali bi lahko
bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo
Loterije Slovenije 92.002 – prirejanje iger na
srečo, razen v igralnicah.
Delničar družbe, ki krši prepoved konkurence, navedeno v prvem odstavku tega
člena, mora v roku 4 (štirih) mesecev od
dneva, ko je nastopil vlogo iz prejšnjega odstavka, delnice družbe skladno z določbami
tega statuta ali ponuditi v odkup ali pa v tem
času upravi družbe predložiti verodostojno
dokazilo o tem, da prepovedi konkurence
ne krši več.«
Predlog sklepa št. 2.5.:
Črta se besedilo celotnega poglavja VI.
Organi družbe, točka C. Uprava in se nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
VI. Organi družbe
C. Uprava
43. (triinštirideseti) člen
»Uprava vodi družbo samostojno in na
lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam.«
44. (štiriinštirideseti) člen
»Uprava družbe ima dva člana, od katerih eden opravlja funkcijo predsednika uprave. Predsednika in člana uprave imenuje in
razrešuje nadzorni svet.
Mandat članov uprave traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.“
45. (petinštirideseti) člen
»Za predsednika in člana uprave je lahko
imenovana oseba, ki ima poleg zakonsko izpolnjenih pogojev visoko izobrazbo, najmanj
5 (pet) let delovnih izkušenj na vodilnih mestih ter potrebne strokovne, organizacijske
in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog.
Kandidat za predsednika uprave mora
skladno s sklepom nadzornega sveta v predpisanem roku pred imenovanjem predložiti
vizijo razvoja družbe.«
46. (šestinštirideseti) člen
»Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo samostojno in neomejeno, razen
v zadevah, za katere je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta. Nadzorni
svet lahko v sklepu o imenovanju določi
tudi drugačen način zastopanja (skupno ali
posamično zastopstvo).
V primeru odsotnosti ali zadržanosti
predsednika uprave opravlja njegove naloge
in izvaja njegova pooblastila drug član uprave v enakem obsegu kot veljajo za predsednika uprave.
Predhodno soglasje nadzornega sveta je
potrebno v naslednjih zadevah:
– za razpolaganje z nepremičninami večjih vrednosti,
– za odločitve o večjih investicijah,
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– večjih posojilih,
– sprejem temeljev poslovne politike,
– podelitev prokure.
Za večje vrednosti, večjo investicijo in
večja posojila se štejejo zneski, ki presegajo 10 (deset) odstotkov knjižne vrednosti
kapitala.«
47. (sedeminštirideseti) člen
»O vodenju poslov odloča uprava soglasno. Če med njima ni doseženo soglasje
je odločilen glas predsednika uprave. Član
uprave lahko v takem primeru pisno izrazi
svoje ločeno mnenje in o njem obvesti nadzorni svet.«
48. (oseminštirideseti) člen
»Uprava lahko podeli prokuro.«
49. (devetinštirideseti) člen
»Medsebojne pravice in obveznosti med
članoma uprave in družbo se podrobneje določijo s posebno pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta.
Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika ali člana uprave v skladu
z zakonom.
Nadzorni svet lahko odpokliče člana
uprave ali predsednika:
če huje krši obveznosti,
če ni sposoben voditi poslov,
če mu skupščina izreče nezaupnico,
razen če je nezaupnico izrekla iz očitno
neutemeljenih razlogov, ali iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (pomembnejše
spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija in podobno).
Kolikor je član ali predsednik uprave odpoklican iz razlogov, ki so navedeni v prvih
treh alinejah prejšnjega odstavka, ni upravičen do odpravnine. V primeru, da je odpoklican iz razlogov, ki so navedeni v četrti
alineji, je upravičen do odpravnine v skladu
z določili individualne pogodbe o zaposlitvi,
ki je sklenjena med njim in družbo.«
50. (petdeseti) člen
»Uprava podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.«
Predlog sklepa št. 2.6:
Dopolni se 57. (sedeminpetdeseti) člen
poglavja IX. Letno poročilo, bilančni dobiček
in dividenda statuta družbe z novim petim
odstavkom, ki glasi:
»Bilančni dobiček družbe se lahko uporabi za izplačila delavcem skladno z zakonom,
ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku.«
Predlog sklepa 2.7:
Črta se 58. (oseminpetdeseti) člen poglavja IX. Letno poročilo, bilančni dobiček in
dividenda – dosedanjega statuta družbe in
nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»Uprava je pooblaščena, da po preteku
poslovnega leta izplača vmesno dividendo
glede na predvideni bilančni dobiček.
Izplačilo vmesnih dividend odobri nadzorni svet. Uprava lahko izplača vmesno
dividendo le, če predhodni obračun za preteklo poslovno leto izkazuje čisti dobiček. Za
vmesno dividendo se sme izplačati največ
polovica zneska, ki ostane od predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz
dobička. Znesek vmesnih dividend ne sme
preseči polovice bilančnega dobička preteklega leta.
Do dividende so upravičeni delničarji, ki
so na dan sprejema sklepa o delitvi bilančnega dobička oziroma izplačilu vmesnih dividend vpisani kot delničarji v knjigo delničarjev družbe.«
Predlog sklepa št. 2.8:
Črta se 66. (šestinšestdeseti) člen poglavja XIII: Končne določbe Statuta družbe
in nadomesti z novo vsebino, ki glasi:
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»Z dnem registracije novega prečiščenega besedila statuta prenehajo veljati spremenjene in dopolnjene določbe dosedanjega statuta družbe Loterija Slovenije, d.d.,
sprejetega na 18. seji nadzornega sveta dne
19. 3. 2007 (devetnajstega marca dvatisočsedem).
Nadzorni svet je dolžan najkasneje v roku
1 (enega) meseca po registraciji novega
prečiščenega besedila statuta preoblikovati
obstoječo upravo družbe tako, da bo njeno
število skladno s spremenjenim statutom.
Do preoblikovanja uprave družbe po
prejšnjem odstavku tega člena uprava družbe deluje v dosedanji sestavi 4 (štirih) članov.«
Predlog sklepa št. 2.9.:
V skladu s sprejetimi spremembami statuta družbe Loterija Slovenije, d.d. se v skladu s sprejetimi sklepi skupščine pooblasti
za podpis novega prečiščenega besedila
statuta predsednica skupščine družbe Loterija Slovenije, d.d.
Predlog sklepa št. 2.10.:
Skupščina delničarjev soglaša, da uprava družbe Loterija Slovenije, d.d. prične
s postopki in aktivnostmi, potrebnimi za
sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri
dobičku skladno z zakonom, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo neposredno delničarji, v korist katerih bodo tri
dni pred izvedbo skupščine delnice delniške družbe Loterija Slovenije, d.d. vknjižene
v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri KDD,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo tajništvu
družbe, tako da jo ta prejme najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 15 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje predlog
sprememb in dopolnitev statuta ter prečiščeno besedilo statuta, bo na vpogled na
sedežu družbe v Ljubljani, Gerbičeva ulica
99, vsak delavnik od 9. do 12. ure, in sicer
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne čez 30 minut. V tem primeru
bo skupščina sklepčna, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Loterija Slovenije, d.d.
uprava – predsednik uprave
Tim Kocjan
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Ob-9558/08
Na podlagi določil 295. člena ZGD-1 in
19. člena Statuta družbe sklicuje likvidacijski upravitelj družbe GZL Geoprojekt, Podjetje za geotehnična dela d.d. – v likvidaciji,
Letališka 27, 1000 Ljubljana
12. skupščino
delničarjev družbe GZL Geoprojekt,
Podjetje za geotehnična dela d.d.
– v likvidaciji, Letališka 27,
1000 Ljubljana,
ki bo na sedežu glavnega delničarja Mura VGP d.d., v Lipovcih 256/b, dne
29. 12. 2008, ob 9. uri.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Imenuje se organe skupščine v naslednji sestavi:
Predsednik skupščine: Miran Žilavec.
Uradni preštevalec glasov: Marjeta Zadravec.
Vabljena notarka: Romana Gajšek.
2. Uvedba kosovnih delnic in uskladitev
osnovnega kapitala z valuto EUR.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic in uskladitvi osnovnega kapitala z zneskom v EUR tako, da se sedanjih 150.020 delnic z nominalno vrednostjo
2.000,00 SIT (8,34 EUR) na delnico nadomesti s 150.020 kosovnimi delnicami.
b) Osnovni kapital družbe v višini
300.040.000,00 SIT znaša po opravljenem preračunu 1.251.166,80 EUR, razlika
v znesku 877,93 EUR pa se prenese v kapitalske rezerve.
3. Spremembe Statuta družbe.
Predlog sklepa: zaradi spremembe
osnovnega kapitala, uvedbe kosovnih delnic, uskladitve dejavnosti z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti in redakcijske uskladitve določil statuta z določili
ZGD-1 se sprejmejo spremembe določil 2.
in 3. točke, tretjega in petega odstavka 4.7.
točke in tretjega in četrtega odstavka 8.1.
točke Statuta družbe, vse v predlaganem
besedilu.
Gradivo za skupščino je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe GZL Geoprojekt, Podjetje za geotehnična dela d.d.
– v likvidaciji, Letališka 27, 1000 Ljubljana,
vsak torek in sredo od 7.30 do 9. ure od
objave sklica skupščine do dva dneva pred
zasedanjem skupščine.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uveljavljanjem glasovalne pravice je da delničarji na podlagi 7.4. člena Statuta družbe
do vključno 26. 12. 2008 pisno prijavijo
svojo udeležbo. Prijavo je mogoče poslati
tudi po telefaksu na številko 01/520-40-22.
Glasovalno pravico lahko uveljavljajo delničarji, ki so lastniki delnic na dan 26. 12.
2008.
Prihod na sejo je ob 8.45, in sicer zato,
da delničarji podpišejo listo navzočih ter
prevzamejo glasovalne lističe. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se identificirajo z osebnim dokumentom in pisnim
pooblastilom, zastopniki pa tudi z izpiskom
iz sodnega registra.
GZL Geoprojekt, Podjetje za
geotehnična dela d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Miran Žilavec
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Ob-9591/08
Na podlagi 19. člena Statuta Hotel Grad
Podvin d.d., uprava družbe sklicuje
skupščino
družbe Hotel Grad Podvin d.d.,
Mošnje 1, Radovljica,
ki bo potekala dne 29. 12. 2008, ob
10. uri, v prostorih notarske pisarne notarke
Nade Kumar, Slovenska 56/5, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1.0 Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se imenuje
Boris Kitek, za preštevalca glasov pa Tomaž
Juvan. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2.0 Prodaja nepremičnin družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina skladno s statutom družbe
soglaša z začetkom postopkov prodaje nepremičnin družbe pod naslednjimi zemljiško
knjižnimi vložki:
ZK vložek: 694 k.o. Mošnje:
1. parc. št. 160/2
2. parc. št. 162/1
3. parc. št. 163/2
4. parc. št. 164
5. parc. št. 165
6. parc. št. 166/1
7. parc. št. 166/2
ZK vložek: 694 k.o. Mošnje
1. parc. št. 169/1
2. parc. št. 169/3
3. parc. št. 170/5
ZK vložek: 780 k.o. Mošnje:
1. parc. št. 163/3
2. parc. št. 170/2
ZK vložek: 783 k.o. Mošnje:
1. parc. št. 168/1
ter dovoljuje upravi, da v ta namen izvede javno dražbo. Skupščina družbe soglaša
s prodajo nepremičnin družbe za ceno, ki ne
bo manjša od 3.800.000,00 EUR.
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak
delavnik od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni delež dosega
1/20 osnovnega kapitala, lahko po objavi
sklica skupščine in v roku, ko družba še
lahko zagotovi objavo v zakonskem roku,
podajo družbi morebitne predloge za objavo
predmeta obravnavanja.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Na skupščini se morajo izkazati z osebnim
dokumentom, s pisnim pooblastilom delničarja ali dokazilom o zastopanju delničarja
najkasneje 15 minut pred začetkom skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničujejo le delničarji, ki svojo udeležbo
na skupščini prijavijo vsaj tri dni pred sejo
skupščine in so na dan skupščine vpisani
v delniški knjigi.
Hotel Grad Podvin d.d.
uprava
Tomaž Juvan
Ob-9592/08
Na podlagi 42. člena statuta družbe SŽ
– Projektivno podjetje Ljubljana d.d., uprava
sklicuje
16. redno sejo skupščine
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.,
Jurčkova cesta 229, Ljubljana,
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ki bo v sredo, 14. 1. 2009 ob 13. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Jurčkova cesta
229, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Za predsedujočo skupščini se izvoli
Branka Neffat, univ. dipl. prav.
Izvolita se dva preštevalca glasov: Edmund Škerbec, univ. dipl. inž. gradb., Boris
Glušac, univ. dipl. inž. gradb.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev.
Skupščina ugotovi, da se dne 18. 1. 2009
izteče mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev Bojc
Ivu, Kezele Antunu, Jesihar Danici in Razpotnik Milošu.
Skupščina izvoli člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev po predlogu
nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.
direktor Dušan Zajc, univ. dipl. inž. gradb.
Ob-9593/08
Uprava družbe Velo nepremičnine, upravljanje naložb, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana - Črnuče, na podlagi 295. člena ZGD-1 in Statuta družbe
sklicuje
skupščino
družbe Velo nepremičnine, upravljanje
naložb, d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 29. 12. 2008, ob
10. uri, v sejni sobi v 5. nadstropju poslovne
stavbe na naslovu Celovška c. 150, Ljub
ljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov skupščine.

Predlog sklepa: skupščina za predsednika izvoli odvetnika Škofič Damjana in
za preštevalki glasov Knez Majdo in Lidijo
Trampuš.
2. Preračun osnovnega kapitala v EUR
in uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa:
a) Zaradi uvedbe eura in v skladu s 693.
členom ZGD-1 se ugotovi:
– nominalni znesek ene delnice družbe,
zaokrožen na dve decimalni mesti znaša
4,17 EUR;
– osnovni kapital družbe je enak vsoti
nominalnih zneskov vseh delnic in znaša
611.576,37 EUR. Razlika do zneska v sodni
register vpisanega osnovnega kapitala, ki izhaja iz preračunavanja, znaša 429,14 EUR
in se prerazporedi v kapitalske rezerve.
b) Družba s sprejetjem tega sklepa uvede kosovne delnice. Osnovni kapital družbe
je razdeljen na 146.661 navadnih kosovnih
delnic, ki se vse glasijo na ime. Dosedanje delnice družbe z nominalnim zneskom
se pretvorijo oziroma zamenjajo v kosovne
delnice tako, da vsaka dosedanja delnica
družbe z nominalnim zneskom postane 1
(ena) kosovna delnica.
c) Zaradi uvedbe evra in kosovnih delnic
se spremeni statut družbe, kot sledi:
Spremeni se 4. člen statuta družbe tako,
da po novem glasi: »Osnovni kapital družbe
znaša 611.576,37 EUR in je razdeljen na
146.661 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.«
V 7. členu statuta se spremeni znesek odobrenega kapitala, tako da znaša
292.104,82 EUR.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen nadalje spremeniti statut družbe, če bo to potrebno zaradi uskladitve z veljavno sprejetimi sklepi te skupščine.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe. Skupščini bo prisostvoval
vabljeni notar.
Predlogi sklepov in sprememb statuta
z utemeljitvami so dostopni delničarjem na
sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta
421, 1231 Ljubljana - Črnuče, in na lokaciji
zasedanja skupščine, v tajništvu v 4. nadstropju poslovne stavbe na Celovški c. 150,
Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 12. uro,
ves čas od dneva objave sklica skupščine
do dne skupščine. Sklic skupščine ter predlogi sklepov in sprememb statuta z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni strani
družbe www.velo.si.
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini
prijavijo najpozneje 3 dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijava je pravočasna,
če jo družba prejme vsaj tri dni pred dnem
zasedanja skupščine. Morebitna pooblastila
za zastopanje na skupščini morajo biti pisna in predložena družbi pred zasedanjem
skupščine.
Udeleženci naj se na dan skupščine priglasijo v tajništvu na naslovu: Celovška c.
150 v Ljubljani – IV. nadstropje, pol ure
pred skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice, ki služijo kot glasovnica za udeležbo na
skupščini.
Velo nepremičnine, d.d.
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Ob-9628/08
Na podlagi 26. člena Statuta delniške
družbe Koloniale Veletrgovina d.d. – v likvidaciji, Maribor, Tržaška cesta 39, likvidacijski upravitelj sklicuje
16. sejo skupščine
družbe Koloniale Veletrgovina d.d.
– v likvidaciji,
ki bo v nedeljo, dne 28. 12. 2008, ob
11. uri. Skupščina bo pri notarju Jožetu Sikošku, Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljub
ljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje predsednika skupščine
in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, imenuje se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2008 se imenuje
revizijska hiša JPA Abeceda Revizija d.o.o.,
Kotnikova 28, Ljubljana.
3. Prehod osnovnega kapitala na
EURO.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe se v skladu z drugim odstavkom 693. člena ZGD-1 preračuna v evro po tečaju zamenjave 1 EUR
= 239,640 SIT, in sicer se osnovni kapital družbe v višini 661.691.000,00 SIT deli
z zneskom 239,640 tako, da se dobi znesek
2.761.187,6147 EUR.
V skladu z Uredbo Sveta ES 1103/97 se
dobljeni znesek zaokroži na dve decimalni
mesti, tako da se dobi znesek 2.761.187,61
EUR.
Osnovni kapital delniške družbe Koloniale d.d. – v likvidaciji po preračunu znaša
2.761.187,00 EUR, znesek 0,61 EUR pa se
razporedi v kapitalske rezerve.
4. Uvedba delnic v nematerializirani obliki delnic
Predlog sklepa:
4.1. Skladno z določili 182. člena Zakona o gospodarskih družbah se za osnovni
kapital družbe v znesku 2.761.187,00 EUR
sprejme sklep o prvi izdaji delnic v nematerializirani obliki, tako da se pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana,
v centralnem registru vrednostnih papirjev
izda 2.761.187 navadnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč
znesek v osnovnem kapitalu.
4.2. Na podlagi delniške knjige, ki jo
do izdaje delnic in vzpostavitve delniške
knjige pri KDD vodi družba sama, se na
računa delničarjev – imetnikov skupka korporacijskih pravic, pri KDD izda in vpiše
pripadajoče število delnic v nematerializirani obliki.
4.3 Skupščina pooblašča likvidacijskega
upravitelja, da pri KDD vloži nalog za izdajo
delnic v nematerializirani obliki in da podpiše
pogodbo za vodenje delniške knjige družbe
pri KDD oziroma računov imetnikov delnic
izdajatelja Koloniale d.d. – v likvidaciji.
5. Sprejem prečiščenega besedila statuta družbe.
Predlog sklepa: v skladu s sprejetim
sklepom o prehodu osnovnega kapitala na
euro ter sklepom o uvedbi kosovnih delnic
v nematerializirani obliki se sprejme čistopis
statuta družbe.
6. Razno.
Udeležba in glasovanje na skupščini

Št.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi
pri KDD v Ljubljani, deset dni pred zasedanjem skupščine in ki pisno prijavo oddajo
osebno ali jo s priporočeno poštno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in posredovani likvidacijskemu
upravitelju v roku sedem dni po objavi tega
sklica.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu v prostor zasedanja, razen za 1. točko
dnevnega reda, o kateri se odloča z javnim
glasovanjem z dvigom rok.
Prostor bo odprt od 10.30 dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 12. uri
v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Koloniale veletrgovina d.d. –
v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Ob-9630/08
Na podlagi 33. člena statuta delniške
družbe Kompas Rent a car, družba za
izposojo vozil d.d., Ljubljana – v likvidaciji, Zaloška cesta 171, 1000 Ljubljana,
sklicujem
redno sejo skupščine,
ki bo v ponedeljek, 29. 12. 2008, ob
13. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Zaloška cesta 171.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednico skupščine Čulap Vlasta, za preštevalca glasov pa Frlan Lija in Vugrinec Tjaša.
2. Uskladitev statuta s prehodom na
EURO.
Predlog sklepa:
Spremenita se prvi in drugi odstavek 5.
člena statuta družbe Kompas Rent a car,
družba za izposojo vozil d.d. Ljubljana – v likvidaciji, Zaloška cesta 171, 1000 Ljubljana,
tako da glasita:
Osnovni
kapital
družbe
znaša:
7.989.553,20 EUR.
Osnovni kapital je razdeljen na 1.915.960
kosovnih delnic z nominalnim zneskom 4,17
EUR.
3. Pravica do udeležbe na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini glasujejo vsi delničarji, njihovi zakoniti
zastopniki ali njihovi pooblaščenci, katerih
pisna prijava na skupščino prispe na sedež
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine in da so solastniki delnic, ki so
vpisane pri KDD tri dni pred skupščino. Glasovalna pravica prednostnih delnic je izključena.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
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Gradivo za skupščino bo delničarjem na
voljo na sedežu družbe, Zaloška 171, Ljub
ljana, od dneva sklica naprej vsak delavnik
med 9. in 12. uro, v upravi družbe.
Kompas Rent a car, d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
mag. Iztok Kocjančič
Ob-9670/08
Uprava družbe Kroj, izdelovanje tekstilnih izdelkov d.d., Ljubljana, Obrtniška ulica 8b, Logatec, sklicuje na podlagi določb
Zakona o gospodarskih družbah in statuta
družbe
13. redno skupščino
delničarjev družbe Kroj, izdelovanje
tekstilnih izdelkov d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, dne 29. 12. 2008, ob
13. uri, v pisarni notarja Škrka v Ljubljani,
Dunajska 56.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Vinko Krizmanič, za preštevalko glasov
pa se izvoli Darinka Ostanek. Skupščini bo
prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2007 s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za
leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za leto 2007, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2007.
3. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovanje v letu 2007.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se za poslovanje v letu 2007 razrešnica ne podeli.
4. Preračun osnovnega kapitala v EUR.
Predlog sklepa: z dnem uvedbe EUR kot
nacionalne valute se opravi preračun v statutu določenega osnovnega kapitala družbe
v znesku 246.943.000,00 (z besedo: dvestošestinštiridesetmilijonovdevetstotriinštiridesettisoč 00/100) SIT v EUR po tečaju za
menjave, tako da je osnovni kapital družbe
po opravljenem preračunu 1.030.474,88 (z
besedo: enmilijontridesettisočštiristoštiriinsedemdeset 88/100) EUR. V statutu družbe
se uskladi osnovni kapital v SIT s preračunanim osnovnim kapitalom v EUR.
5. Uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic, tako da se 246.943 (z
besedo: dvestošestinštiridesettisočdevetsotriinštirideset) navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo
1.000,00 (entisoč 00/100) SIT nadomesti
z 246.943 (z besedo: dvestošestinštiridesettisočdevetstotriinštirideset) navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami, ter se zato spremeni 3. člen statuta, ki po novem glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
1.030.474,88 (z besedo: enmilijontridesettisočštiristoštiriinsedemdeset 88/100) EUR
in je razdeljen na 246.943 (z besedo: dvestošestinštiridesettisočdevetstotriinštirideset) navadnih prosto prenosljivih imenskih
kosovnih delnic.
Navadne kosovne delnice so delnice, ki
dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
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– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.«
Sprejme se čistopis statuta družbe, ki
vsebuje navedene spremembe.
6. Razrešitev članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Na podlagi odstopnih izjav se kot člani nadzornega sveta razrešijo Klepec Jure,
Lamovec Andrej, Stefan Milena in Štefančič
Jože.
Ugotovi se, da preneha mandat tudi članoma nadzornega sveta Krizmanič Vinku
in Favai Metki, ki sta bila sodno imenovana
člana s sklepom Okrožnega sodišča v Ljub
ljani opr. št. Ng 92/07, z dne 13. 2. 2008.
Za nove člane nadzornega sklepa se
imenujejo:
– Krizmanič Vinko, Štularjeva 8, 1210 Ljub
ljana-Šentvid, EMŠO: 1004951500320,
– Metka Favai, Melikova 88, 1000 Ljub
ljana, EMŠO: 2010958505712,
– Horvat Martin, Regentova 20, 2000
Maribor, EMŠO: 2303967500453.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti
delničarji in njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine prijavili svojo udeležbo in so
vpisani v delniško knjigo.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda delničarji
pisno sporočijo upravi družbe v zakonskih
rokih.
Če skupščina ob napovedani uri ni
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
z enakim dnevnim redom in v istem prostoru
istega dne ob 15. uri.
Kroj d.d. Ljubljana
uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 781/08
Ob-9633/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 781/08 z dne 20. 11.
2008, je bila nepremičnina – poslovni prostor št. 6 v izmeri 68,58 m2, ki se nahaja v I.
etaži objekta E, ki stoji na parc. št. 422/12,
k.o. Melje, s pripadajočim delom skupnih
površin v izmeri 13,44 m2 (hodnik in sanitarije v I. etaži in stopnišče ter solastniški
delež na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah) in k temu etažnemu delu pripadajočem funkcionalnem zemljišču, parc.
št. 422/25, k.o. Melje, v izmeri 37 m2 površine, na naslovu Ulica heroja Jevtiča 5,
2000 Maribor in katero je zastavitelj pridobil
na podlagi prodajne pogodbe z dne 8. 11.
2008, ki jo je sklenil s prodajalcem Mlakar
Karlom, EMŠO 3008942500728, zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisen banke d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor,
matična številka 5706491000, v zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve
upnice do dolžnika v višini 58.400,00 EUR
s pripadki in pogodbeno obrestno mero,
ki je spremenljiva in enaka 3-mesečnemu
Euribor + 3,30% letno; z možnostjo upnice zahtevati takojšnje vračilo celotnega še
neplačanega zneska kredita skupaj z vsemi pripadki v primerih, natančno navedenih v pogodbi o kratkoročnem kreditu št.
52/11266/08/108 in rokom vračila kreditnega zneska do dne 28. 10. 2009, pod pogoji
kot je to navedeno v pogodbi o dolgoročnem kreditu št. 52/11266/08/108 – oziroma
na odpoklic upnice.
SV 864/08
Ob-9634/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina
z Jesenic, opr. št. SV 864/08 z dne 21. 11.
2008, je bila zastavljena nepremičnina
z ident. št. 2170-297-18 – stanovanje št.
18, ki se nahaja v 4,1 etaži, Jezerci 17,
4282 Gozd Martuljek, v izmeri 46,13 m2,
ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, stoječi na parc. št. 174/86 k.o. Gozd, last
zastaviteljice Beise Vunić, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 14. 5.
1993, sklenjene s prodajalcem Petrol d.d.
in prodajne pogodbe z dne 30. 12. 2003,
sklenjene s prodajalko Zofijo Sonjo Gubanc, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne
2. 8. 2004, vse v korist SKB banke d.d.

Ljubljana, matična številka 5026237000,
s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, v zavarovanje denarne terjatve 50.000,00 EUR
s pripadki.
SV 891/08
Ob-9635/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 891/08 z dne 21. 11. 2008, je bilo
zastavljeno stanovanje št. 2, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Gustla Štravsa 1, 4270 Jesenice,
stoječi na parc. št. 1335, parc. št. 1336 in
parc. št. 1337, vse k.o. Jesenice, v izmeri
76,39 m2, last zastavitelja Branislava Zajovića, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 7. 3. 2006, vse v korist Nove Ljub
ljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem
v Ljubljani, Trg republike 2, matična številka
5860571000, v zavarovanje denarne terjatve 39.300,00 EUR s pripadki.
SV 892/08
Ob-9636/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 892/08 z dne 21. 11. 2008, je bilo
zastavljeno stanovanje št. 2, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Gustla Štravsa 1, 4270 Jesenice,
stoječe na parc. št. 1335, parc. št. 1336 in
parc. št. 1337, vse k.o. Jesenice, v izmeri
76,39 m2, last zastavitelja Branislava Zajovića, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 7. 3. 2006, vse v korist Nove Ljub
ljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem
v Ljubljani, Trg republike 2, matična številka
5860571000, v zavarovanje denarne terjatve 15.000,00 EUR s pripadki.
SV 701/08
Ob-9637/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, opr. št. SV 701/08,
DK 58/08 z dne 24. 11. 2008, notarja Milana Dolgana iz Ljubljane, je na 5-sobnem
stanovanju s kabinetom št. 117/XVI v izmeri 140,46 m2, v večstanovanjski stavbi
z ident. št. 1565.ES, na naslovu Vojkova
cesta 87, 1000 Ljubljana – dostava, ki stoji
na parc. št. 975/2, k.o. Stožice (stanovanjska st. – stavbišče v izmeri 603 m2), v lasti
kreditojemalca Damjana Bremca, Topniška
ulica 15, Ljubljana, pridobljena zastavna
pravica v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, mat.

št. 1319175000, za terjatev v višini glavnice
182.700,00 EUR s pp.
SV 873/08
Ob-9664/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 873/08 z dne 25. 11. 2008,
je bilo zastavljeno stanovanje št. 18, ki se
nahaja v 4. nadstropju večstanovanjske
stavbe na naslovu Ulica Franca Benedičiča 2b, 4270 Jesenice, stoječe na prac. št.
1112/2 k.o. Jesenice, v izmeri 51,58 m2, last
zastaviteljice Anice Egredžije, na podlagi
pogodbe št. ISP 638/93-O o prodaji stanovanja z dne 7. 7. 1993, vse v korist Banke
Koper d.d., matična številka 5092221000,
s sedežem v Kopru, Pristaniška 14, v zavarovanje denarne terjatve 45.000,00 EUR
s pripadki.
SV 2118/2008
Ob-9669/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 2118/2008 z dne 20. 11.
2008, je dvosobno stanovanje s kabinetom št. 10/III. v izmeri 61,73 m², v stavbi
v Mariboru, Ul. Vita Kraigherja 20 – parc.
št. 1764/4, k.o. Maribor grad, solast Bizjak
Saša in Ferlinc Veronike, na temelju prodajne pogodbe z dne 27. 10. 2008, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 60.000,00 EUR
s pp.
SV 1123/08
Ob-9674/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz
Maribora, opr. št. SV 1123/08 z dne 11. 12.
2008, je nepremičnina, enosobno stanovanje številka 13, v skupni izmeri 30,86 m2,
v mansardi večstanovanjske stavbe v Mariboru, Smoletova ulica 10, stoječe, na parc.
št. 442, vpisani pri vl. št. 1113, k.o. Tabor,
katere lastnik do celote je Oliver Tkalec, stanujoč Smoletova ulica 10, 2000 Maribor, na
podlagi sporazuma o razdružitvi skupnega
premoženja opr. št. SV 235/08 z dne 6. 2.
2008, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Halbenrein – Tieschen eGen, Halbenrain 125, 8492 Halbenrain, Republika
Avstrija, en. id. št. 1870602, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnika Oliverja Tkalca, stan. Smoletova ulica 10, 2000 Maribor,
v višini 20.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 722/2007
Os-9286/08
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 8. 11. 2007, opr. št. In 2007/722, je
bil dne 11. 4. 2008 opravljen v korist upnice
Stanovanjske zadruge Emona z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Slava Alič
iz Ljubljane, rubež stanovanja št. 6 v izmeri
83,88 m2, na naslovu Krivec 6, Ljubljana,
last dolžnice Marjete Rutar Gorjan, Krivec
6, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2008
Z 209/2001
Os-8526/08
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi
sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča, št. SV 112/01 z dne
20. 2. 2001, v postopku zavarovanja denarnih terjatev upnice opr. št. Z 209/2001, dne
10. 7. 2001, opravilo rubež nepremičnin, ki
niso vpisane v zemljiško:
– lokala št. 3 v izmeri 114,28 m2, ki se
nahaja v poslovno-trgovskem centru Ligro,
na Jadranski c. 27 v Mariboru, stoječem
na parc. št. 2002, 2012/3 in 2005/13, v k.o.
Sp. Radvanje, last dolžnika Lija, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o. Maribor, na podlagi
kupne pogodbe z dne 6. 5. 1997, sklenjene
s prodajalcem Karoserist d.o.o. – v stečaju,
v zavarovanje denarne terjatve 126.770,72
EUR s pripadki (prej 30,379.336,31 SIT
s pp), v korist upnice Kolinska, prehrambena
industrija d.d., Kolinska ul. 1, Ljubljana,
– lokala št. 15 v izmeri 29,88 m2, lokala št. 32 v izmeri 32,03 m2 in lokala št. 37
v izmeri 32,03 m2, ki se nahajajo v poslovno-trgovskem centru Ligro na Jadranski c.
27 v Mariboru, stoječem na parc. št. 2002,
2012/3 in 2005/13, v k.o. Sp. Radvanje, last
dolžnika Lija, trgovsko in storitveno podjetje
d.o.o. Maribor, na podlagi kupne pogodbe
z dne 6. 5. 1997, sklenjene s prodajalcem
Karoserist d.o.o. – v stečaju, v zavarovanju
denarne terjatve 147.781,20 EUR s pripadki (prej 35,414.287,81 SIT s pp), v korist
upnice.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 4565/2008
Os-8122/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni okrajni sodnici Danici Šuligoj Sivko,
s sklepom z dne 12. 8. 2008, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Jamšek
Cvetka, stan. Podjavorškova 3, Celje, ki ga
zastopa Svetovalne storitve Tomaž Rehar
s.p., Celje, Pucova ulica 4, uvedlo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– kupoprodajne pogodbe med prodajalcem
GP Obnova Celje in kupcem mld. Cvetkom
Jamškom, po zakonitem zastopniku Vin-

cenciju Jamšku, za nepremičnino parc. št.
695/4, garaža v izmeri 14 m2, vpisani v vl. št.
853, k.o. Sp. Hudija. Predlaga se vknjižba
lastninske pravice v korist Jamšek Cvetka,
do celote.
Pogodba je bila po izjavi predlagatelja
postopka Jamšek Cvetka izgubljena.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 9. 2008
Dn 6305/2006
Os-8490/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici - svetnici Danici Šuligoj Sivko,
s sklepom z dne 2. 6. 2008, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljice Polak Irene, Jurčičeva ulica 11, Celje,
uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 8/92, z dne 3. 12. 1992,
sklenjene med prodajalcem Kovintrade p.o.
in kupcem Posest d.o.o., ter izgubljene kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 20. 9. 1993, ki so jo sklenili Posest
d.o.o., kot prodajalec in Nežika Tratnik ter
Danilo Tratnik, kot kupca.
Po izjavi predlagateljice je navedena listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Polak Irene, na stanovanju, vpisanem v vl. št. 2010/2, k.o. Celje, št. identifikatorja 1.E.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 9. 2008
Dn 1914/2006
Os-8532/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj-Sivko, s sklepom z dne 16. 4. 2008, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti, na predlog Bohorč Marjana,
Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur pri Celju,
po poobl. Supra-stan d.o.o., Adamičeva 1,
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, uničene oziroma izgubljene kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med naročnikom Jašarovim Sašivarjem in
izvajalcem GIP Gradis TOZD GE Celje, za
nepremičnino ident. št. 11.E, nestanovanjska raba v izmeri 59,15 m2, v Celju, Razlagova ulica 11 a, vpisana v vl. št. 2571/12,
k.o. Celje. Pogodba je po izjavi predlagatelja
izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe

z imenom: Bohorč Marjan, Ul. Dušana Kvedra 44, Šentjur pri Celju.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 9. 2008
Dn 229/2007
Os-8533/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 20. 6. 2008, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog mld. Mateja Grošlja, Leskovec 34, Ljubečna, ki ga kot zakoniti zastopnik zastopa mati Nada Grošelj,
po pooblaščenem odvetniku Mavri Romanu
iz Laškega, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, izgubljene
kupoprodajne pogodbe z dne 13. 7. 1983,
sklenjene med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Občine Celje, kot prodajalko ter
Branetom in Vajo Strniša, kot kupcema, za
nepremičnino id. št. 12.E, stanovanjska raba
v izmeri 47 m2, v Celju, Miličinskega ulica
12, vpisano v podvl. št. 2436/13, k.o. Sp.
Hudinja. Pogodba je po izjavi predlagatelja
izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Grošelj Matej, Leskovec 34, Ljubečna, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 9. 2008
Dn 1758/2008
Os-8534/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 30. 5. 2008, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Koštomaj Mojce,
Ul. Frankolovskih žrtev 3, Celje, po poobl.
Otium d.o.o. iz Ljubljane, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 13. 11. 1991, sklenjene med Merx
blagovnim centrom Celje p.o., kot prodajalcem in Iztokom Jordanom, kot kupcem, za
nepremičnino id. št. 10.E, stanovanjska raba
v izmeri 60,92 m2, v Celju, Ul. Frankolovskih
žrtev 3, vpisano v vl. št. 2192/11, k.o. Sp.
Hudinja. Pogodba je po izjavi predlagatelja
izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Koštomaj Zala, Ul. Frankolovskih
žrtev 3, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o ze-
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mljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 9. 2008
Dn 5611/2008
Os-8623/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom
z dne 17. 9. 2008, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Resped transport
Mednarodni prevozi d.o.o., Mejni prehod
2, Vrtojba, ki ga zastopa Mejač Vesna s.p.
Primadom, Savinova ulica 7, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
KP 11/2000 z dne 4. 7. 2000, sklenjene
med Ingrad VNG d.d., Podjetje za visoke in
nizke gradnje, Lava 7, Celje, kot prodajalcem in Botonjič Emirjem, C. Viktorja Svetine 23, Jesenice, kot kupcem, kupoprodajne
pogodbe z dne 16. 8. 2000, sklenjene med
Botonjič Emirjem, C. Viktorja Svetine 23,
Jesenice, kot prodajalcem in Rehar Lojzetom, Gornje Cerovo 3, Konjsko, kot kupcem ter prodajne pogodbe z dne 5. 4. 2004,
sklenjene med Rehar Lojzetom, Gornje Cerovo 3, Konjsko ter Rehar Jernejem, Gornje
Cerovo 3, Konjsko, kot prodajalcema in
Resped Mednarodna špedicija d.o.o., Mednarodni prehod 2, Vrtojba, kot kupcem, za
nepremičnino, ki predstavlja poslovni prostor ident. št. 44.E v izmeri 32,65 m2 (prej.
št. 24N, v drugi etaži trgovsko-poslovnega
objekta DP-3 v Celju, stoječem na parc. št.
1190/1), vpisanem pri vl. št. 2317/45, k.o.
Ostrožno. Po izjavi predlagateljice je listina
izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice se pri 44.E
nestanovanjska raba v izmeri 32,65 m2, vpisani v podvl. št. 2317/45, k.o. Ostrožno,
zahteva v korist Resped transport Mednarodni prevozi d.o.o., Mednarodni prehod 2,
Vrtojba, mat. št. 1510100, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 10. 2008
Dn 5231/2008
Os-8624/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom
z dne 26. 9. 2008, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Bertole Mateje, Nušičeva
ulica 12, Celje, ki jo zastopa Mejač Vesna
s.p. Primadom, Savinova ulica 7, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 3, z dne 8. 11. 1991,
sklenjene med Obrtnim podjetjem Obutev
Celje p.o. kot prodajalcem in Krušič Štefko,
Nušičeva 12, Celje, kot kupovalko za nepremičnino z ident. št. 35.E, ki je v naravi stanovanje v skupni izmeri 45 m2, vpisani pri vl. št.
2479/36, k.o. Celje. Po izjavi predlagateljice
je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice se pri 35.E
stanovanjska raba (stanovanje) v izmeri

Št.

45 m2, vpisani v podvl. št. 2479/36, k.o. Celje, zahteva v korist Bertole Mateje, roj. 7. 8.
1974, stanujoča Nušičeva ulica 12, Celje in
Bertole Nade, roj. 24. 6. 1948, za vsako do
ene polovice celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 10. 2008
Dn 5718/2008
Os-8743/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 19. 9. 2008, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Pustek Franca,
Vrhe 6a, Teharje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine prodajne pogodbe z dne 18. 3. 1996, sklenjene
med prodajalcema Žnidarec Alojzijo in Žnidarec Alojzem ter kupcem Pustek Francem,
za nepremičnine, parc. št. 767 in 768, k.o.
Bukovžlak. Po izjavi predlagatelja je listina
izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice pri navedenih nepremičninah se zahteva v korist osebe z imenom: Pustek Franc, roj. 11. 1. 1959,
stan. Vrhe 6a, Teharje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 8. 10. 2008
Dn 2238/2008
Os-9025/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom
z dne 13. 10. 2008, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Aleksandra Kersteina
ml., Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe št. 38/95 z dne 19. 4. 1995,
sklenjene med Babšek Vero, Opekarniška
12a, Celje, kot prodajalko in Kerstein Aleksandrom, Pucova 4, Celje, kot kupcem,
za enosobno stanovanje št. 2 v pritličju, na
naslovu Opekarniška 12a, Celje, vpisanem
v vl. št. 2484/31 k.o. Spodnja Hudinja. Po
izjavi predlagatelja je listina uničena oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini št. identifikatorja 30.E stanovanjska
raba na naslovu Opekarniška 12 in 12a,
Celje, v vl. št. 2484/31 k.o. Spodnja Hudinja,
se zahteva v korist Kerstein Aleksandra ml.
Opekarniška 12a, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 10. 2008
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Dn 2185/2008
Os-9090/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko s sklepom
z dne 9. 10. 2008, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Milana Selana, Šaranovičeva 11, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe št. 0403-S-36/1-2634/93
z dne 15. 9. 1993, sklenjene med Republiko
Slovenijo kot prodajalko in Milanom Selanom
kot kupcem, za nepremičnino ident. št. 6.E
stanovanjska raba v površini 80,68 m2, Šaranovičeva 11, Celje, vpisano v vl. št. 2404/7,
k.o. Spodnja Hudinja. Po izjavi predlagatelja
je listina uničena oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini št. identifikatorja 6.E stanovanjska raba
na naslovu Šaranovičeva 11, Celje, v vl. št.
2404/7, k.o. Spodnja Hudinja, se zahteva
v korist Milana Selana, Šaranovičeva 11,
Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 10. 2008
Dn 1500/2007
Os-9027/08
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Štefanič Lilijane, Tesarska ulica 3b, Kočevje, ki jo zastopa
poobl. SM d.o.o., Banja Loka 7a, zaradi
vknjižbe lastninske pravice na stanovanju
ter vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, dne
16. 9. 2008 začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, in sicer:
a) kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1/91-S z datumom 10. 2. 1992,
ki je bila sklenjena med LIK Holding d.o.o.,
Kočevje, Novomeška cesta 5, kot prodajalcem ter Nared Janezom, Kočevje, Tesarska
ul. 3b, kot kupcem, prijavljena za odmero davka na promet nepremičnin dne 8. 4.
1992, podpis prodajalca pa overjen pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, Enoti v Kočevju, dne 10. 9. 1992;
b) pogodbe o prodaji stanovanja z datumom 5. 10. 1992, ki je bila sklenjena med
Nared Janezom, Kočevje, Tesarska ul. 3b,
kot prodajalcem in Mukavec Slavko, Kočevje, Tesarska ul. 3b, kot kupcem, prijavljena
za odmero davka na promet nepremičnin
dne 19. 10. 1992 pod številko prejemnega vpisnika K-547/92, davek na promet nepremičnin plačan dne 20. 11. 1992, podpis
prodajalca pa overjen pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, Enoti v Kočevju, dne 9. 12.
1992.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenem nepremičnem premoženju, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 20. 10. 2008
Dn 2762/2008
Os-8765/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja postopka Bruna
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Šavrona, Vrtača 5, Izola, ki ga zastopa odvetnik Rok Munih iz Kopra, zaradi predloga
za dopolnitev zemljiške knjige, dne 8. 10.
2008 odločilo:
dovoli se sprememba zemljiškoknjižnega
predloga.
Uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za nepremičnine s parc. št. 1713/199,
gozd v izmeri 10181 m2, parc. št. 1815/32,
pašnik v izmeri 4269 m2, parc. št. 1815/35,
pašnik v izmeri 1311 m2, parc. št. 1815/36,
travnik v izmeri 3565 m2, parc. št. 1975/6,
pašnik v izmeri 2024 m2, parc. št. 1975/17,
pašnik v izmeri 6223 m2, parc. št. 1975/18,
njiva v izmeri 1901 m2, parc. št. 1977/8, njiva v izmeri 1945 m2, parc. št. 1977/10, vinograd v izmeri 683 m2, parc. št. 1977/11,
travnik v izmeri 1006 m2 in parc. št. 1982/3,
njiva v izmeri 43 m2, vse k.o. Gradin, pri
katerih je z verjetnostjo izkazana lastninska pravica Bruna Šavrona, Vrtača 5, Izola,
EMŠO 0605951500223, do celote.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 10. 2008
Dn 1724/2008
Os-6199/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Mateje Brejc, Zadraga 25, Duplje (prej Kovorska 7, Tržič), oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne 26. 7. 1967, sklenjene med prodajalcem SGP Projekt Kranj in kupovalko
Hedo Lang, za dvosobno stanovanje št. 34,
v večstanovanjskem objektu Kovorska c. 7,
Tržič, označenem z ident. št. 34.E, vpisanem v vl. št. 1091/34, k.o. Bistrica. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Mateje Brejc, roj. 12. 3. 1971, Zadraga 25, Duplje
(prej Kovorska c. 7, Tržič).
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 6. 2008
Dn 4290/2007
Os-8783/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Damjana Modrijana, Planina 71, Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, kupoprodajne pogodbe z dne
8. 11. 1991, sklenjene med prodajalko Občino Kranj in kupovalko Ljubico Pogačar,
Planina 71, Kranj ter kupoprodajne pogodbe
z dne 16. 8. 1993, sklenjene med prodajalko Ljubico Pogačar, Planina 71, Kranj in
kupcem Marjanom Trobina, Paška vas 28,
Šmartno ob Paki, oboje za trisobno stanovanje št. 11 v 5. etaži, s kletjo, večstanovanjskega objekta Planina 71, 4000 Kranj,
označenem z ident. št. 11.E, vpisanem v vl.
št. 414/11, k.o. Huje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Damjana Modrijana, roj. 19. 9. 1966,
Planina 71, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 10. 2008
Dn 6347/2007
Os-8845/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Barbare Bukovnik, Bleiweisova cesta 6,
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Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 21. 11. 1963, sklenjene med
prodajalcem Stanovanjskim skladom občine
Kranj in kupcem Edvardom Malijem, Senično 1, Križe, za štirisobno stanovanje št.
10 v 10. etaži, s kletjo, večstanovanjskega
objekta Bleiweisova cesta 6, Kranj, označenem z ident. št. 10.E, vpisanem v vl. št.
2540/10, k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Barbare Bukovnik, roj. 21. 8. 1974,
Bleiweisova cesta 6, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 14. 10. 2008
Dn 7062/2007
Os-9037/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Boštjana Terbovca in Alenke Terbovc, oba Purgarjeva ulica 3, Tržič, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 12. 5. 1971,
sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Tržič in kupcem Antonom
Bevcem, Pristava 69, Tržič, za stanovanje
št. 3, v pritličju večstanovanjskega objekta Purgarjeva ulica 3, Tržič, označenem
z ident. št. 3.E, vpisanem v vl. št. 1109/4
k.o. Križe.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Boštjana Terbovca, 14. 12. 1967,
Purgarjeva ulica 3, Tržič in Alenke Terbovc,
roj. 25. 8. 1973, Purgarjeva ulica 3, Tržič,
vsak do 1/2.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 10. 2008
Dn 2294/2008
Os-9038/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Draga Vuka, Kriška ulica 10, Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne
19. 11. 1998, sklenjene med prodajalcem
SGP Gradbinec Kranj d.d., Nazorjeva 1,
Kranj in kupcema Dragom Vukom in Marijo
Vuk, oba Kriška ulica 10, Kranj, za garažno
mesto v 1. etaži večstanovanjskega objekta
brez naslova, Kranj, označenem z ident. št.
27.E, vpisanem v vl. št. 2596/27 k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Draga Vuka, roj. 12. 1. 1951, Kriška
ulica 10, Kranj in Marije Vuk, roj. 9. 6. 1953,
Kriška ulica 10, Kranj, vsak do 1/2.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 10. 2008
Dn 3243/2003
Os-9039/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Bogdana Kremenovića in Mire Kremenović,
oba Ulica Janka Puclja 3, Kranj, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško

knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
8. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem Iskra Telekom - Holding ter kupcema Željkom
Puljićem, Ulica Janka Puclja 3, Kranj in Silvo
Bogataj, Martina Krpana 36, Ljubljana, za
stanovanje št. 10 v 1. nadstropju in pomožni prostor št. 10 v kleti večstanovanjskega
objekta Ulica Janka Puclja 3, Kranj, označenem z ident. št. 15.E in 16.E, vpisanem v vl.
št. 880/9 k.o. Klanec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Bogdana Kremenovića, roj. 12. 3.
1964, Ulica Janka Puclja 3, Kranj in Mire
Kremenović, roj. 22. 8. 1966, Ulica Janka
Puclja 3, Kranj, vsak do 1/2.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 10. 2008
Dn 4188/2007
Os-9040/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Ane
Kramar, Partizanska cesta 27, Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe z dne 17. 11.
1966, sklenjene med prodajalcev SGP Novogradnje Tržič in kupcem Janezom Debevcem, Partizanska cesta številka 23, Kranj,
za stanovanje št. 1 v pritličju, s shrambo,
drvarnico in garažo v kleti večstanovanjskega objekta Partizanska cesta 27, Kranj,
označenem z ident. št. 1.E, vpisanem v vl.
št. 2552/1, k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Ane Kramar, roj. 28. 5. 1936, Partizanska cesta 27, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini pogodbe
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 10. 2008
Dn 4192/2007
Os-9041/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Jožeta Druškoviča, Partizanska cesta 27,
Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 6. 3. 1967, sklenjene med prodajalcem SGP Novogradnje Tržič ter kupcema
Jankom Nagličem in Rozi Naglič, oba Partizanska cesta 27, Kranj, za stanovanje št.
5 v 2. nadstropju, s shrambo, drvarnico in
garažo v kleti večstanovanjskega objekta
Partizanskega cesta 27, Kranj, označenem
z ident. št. 5.E, vpisanem v vl. št. 2552/5,
k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Jožeta Druškoviča, roj. 14. 11. 1949,
Partizanska cesta 27, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 10. 2008
Dn 7233/2004
Os-9091/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Mehmeda Hamziča, Kranjska cesta 50, Tržič, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
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zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 25. 12. 1965, sklenjene med
prodajalcem Peko Tržič in kupcem Jankom
Omanom ter dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne 29. 12. 1965, za stanovanje
v 3. etaži, s pomožnim prostorom v 1. etaži
večstanovanjskega objekta Kranjska cesta
50, Tržič, označenem z ident. št. 17. E, vpisanem v vl. št. 1171/8, k.o. Križe.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Mehmeda Hamziča, roj. 3. 12. 1962,
Kranjska cesta 30, Tržič.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini pogodbe
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 10. 2008
Dn 7234/2004
Os-9092/08
Okrajno sodišče v Kraju na predlog Helene Legat, Kranjska cesta 50, Tržič, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
25. 12. 1965, sklenjene med prodajalcem
Peko Tržič in kupci Heleno Legat, Alojzem
Legatom in Vilmo Legat, za stanovanje v 3.
etaži, s pomožnim prostorom v 1. etaži večstanovanjskega objekta Kranjska cesta 50,
Tržič, označenem z ident. št. 15.E, vpisanem v vl. št. 1171/6, k.o. Križe.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Helene Legat, roj. 8. 4. 1935, Kranjska cesta 50, Tržič.
Okrajno sodišče poziva morebitne imenike pravice, da v enem mesecu od objave
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini pogodbe
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 10. 2008
Dn 7236/2004
Os-9093/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Gregorja Drakslerja, Mavčiče 89, Mavčiče, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 25. 12. 1965, sklenjene med
prodajalcem Peko Tržič in kupci Anico Ribnikar, Metko Ribnikar ter Jankom Ribnikajem,
za stanovanje v 4. etaži, s pomožnim prostorom v 1. etaži večstanovanjskega objekta Kranjska cesta 50, Tržič, označenem
z ident. št. 11.E, vpisanem v vl. št. 1171/10,
k.o. Križe.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Gregorja Drakslerja, roj. 10. 5. 1973,
Mavčiče 89, Mavčiče.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini pogodbe
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 10. 2008
Dn 4189/2007
Os-9094/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Davorja Bogatinova, Partizanska cesta 27,
Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 21. 10. 1967, sklenjene med prodajalcem SGP Novogradnje Tržič in kupcem Franjom Matejem, Partizanska cesta 27, Kranj,
za stanovanje št. 2 v pritličju, s shrambo in
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drvarnico v kleti večstanovanjskega objekta Partizanska cesta 27, Kranj, označenem
z ident. št. 2.E, vpisanem v vl. št. 2552/2,
k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Davorja Bogatinova, roj. 2. 8. 1980,
Oliverja Bogatinova, roj. 26. 9. 1978, Danke
Bogatinova, roj. 8. 6. 1955 in Josifa Bogatinova, roj. 29. 1. 1955, vsi Partizanska cesta
27, Kranj, vsak do 1/4.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini pogodbe
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 10. 2008
Dn 287/2008
Os-9095/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Fride Humar, Deteljica 13, Tržič, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 8. 8.
1974, sklenjene med prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem Tržič in kupovalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Tržič,
za enosobno stanovanje št. 3 v 2. etaži,
s kletjo, večstanovanjskega objekta Deteljica 13, Tržič, označenem z ident. št. 3.E,
vpisanem v vl. št. 1128/3, k.o. Bistrica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Fride Humar, roj. 9. 7. 1930, Deteljica 13, Tržič.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini pogodbe
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 10. 2008
Os-9096/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Marije Kjun, Smlednikova cesta 41, Kranj, Barbare Kljun, Smlednikova cesta 41, Kranj,
Jureta Kljuna, Polje C VI/18, Ljubljana Polje
in Gregorja Kljuna, Polje C VI/18, Ljubljana
Polje, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 15. 11. 1976, sklenjene med
prodajalko Stanovanjsko zadrugo Kranj in
kupcem Antonom Kljunom, za nepremičnino parc. št. 236/3, vpisano v vl .št. 394,
k.o. Čirče.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Marije Kjun, roj. 6. 12. 1937,
Smledniška cesta 41, Kranj, do 2/3, Barbare
Kljun, roj .15. 11. 1972, Smledniška cesta
41, Kranj do 1/6, Jureta Kljuna, roj. 8. 5.
1996, Polje C VI/18, Ljubljana Polje, do 1/12
in Gregorja Kljuna, roj. 28. 9. 1999 Polje
C VI/18, Ljubljana Polje, do 1/12.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini pogodbe
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 10. 2008
Dn 1830/2008
Os-9097/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Janeza Ahačiča, Kovorska cesta 7, Tržič,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 4. 6. 1969, sklenjene med
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prodajalcem SGP Projekt, Kranj in kupcem
Stanetom Črnilcem, Bistrica 10, Tržič, za
trisobno stanovanje v 4. etaži večstanovanjskega objekta Kovorska cesta 5, Tržič,
označenem za ident. št. 30.E, vpisanem
v vl. št. 1085/30, k.o. Bistrica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Jožeta Črnilca, roj. 7. 9. 1946, Kovorska cesta 5, Tržič, do 2/15, Kristijana
Črnilca, roj. 14. 12. 1935, Cesta Ste Marie
aux Mines 30, Tržič, do 13/60, Ljudmile Pavšek, roj. 16. 9. 1942, Zelenica 12, Tržič, do
13/60, Stanislave Pavšek, roj. 22. 3. 1945,
Kovorska cesta 7, Tržič, do 13/60, Janeza
Ahačiča, roj. 17. 2. 1936, Kovorska cesta
7, Tržič, do 13/180, Rosane Uzar, roj. 14. 4.
1966, Za Mošenikom 1, Tržič, do 13/180 in
Janeza Ahačiča ml., roj. 4. 6. 1969, Kovorska cesta 7, Tržič, do 13/180.
Okrajno sodišče poziva morebitne pravice, da v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov
o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 10. 2008
Dn 7182/2004
Os-9098/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Mitje Trohe, Kranjska cesta 50, Tržič, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne
25. 12. 1965, sklenjene med prodajalcem
Peko, tovarna obutve Tržič in kupcema Antonom Krapežom in Marijo Krapež, za stanovanje v 3. etaži večstanovanjskega objekta Kranjska cesta 50, Tržič, označenem
z ident. št. 2.E, vpisanem v vl. št. 1171/3,
k.o. Križe.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Mitje Trohe, roj. 21. 5. 1971, Kranjska cesta 50, Tržič.
Okrajno sodišče poziva morebitne imenike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 10. 2008
Dn 5001/2006
Os-9099/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Marije Ane Reider, Nazorjeva ulica 6, Kranj,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 5. 10. 1964, sklenjene med
prodajalko Stanovanjsko zadrugo Iskra
Kranj in kupcem Janezom Arhom, za trisobno stanovanje št. 14 v 5. etaži, s kletjo,
večstanovanjskega objekta Nazorjeva ulica
6, Kranj, označenem z ident. št. 14.E, vpisanem v vl. št. 2569/14, k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Marije Ane Rieder, roj. 27. 2. 1942,
Nazorjeva ulica 6, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 10. 2008
Dn 7670/2007
Os-9100/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Hedvike Glavič, Cesta 1. maja 67, Kranj,
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oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 28. 4. 1997, sklenjene med
prodajalko Darjo Zelnik, Juleta Gabrovška
19, Kranj in kupcem Unique d.o.o., Savska
cesta 34, Kranj, za enosobno stanovanje št.
46 v 13. etaži, s kletjo, večstanovanjskega
objekta Cesta 1. maja 67, Kranj, označenem
z ident. št. 46.E, vpisanem v vl. št. 405/46,
k.o. Huje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Hedvike Glavič, roj. 29. 11. 1923,
Cesta 1. maja 67, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 10. 2008
Dn 842/2008
Os-9101/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Albina Zupana in Irene Plavc, oba Stažiška
ulica 17, Kranj, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 31. 1. 2000, sklenjene
med prodajalcem Borutom Pernušom, Preska 28, Tržič in kupcem Djenito Morino, stan
Tončka Dežmana 4, Kranj, za nepremično
parc. št. 1178/17 in parc. št. 1178/15, obe
k.o. Stražišče, do 20/120.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Irene Plavc, roj .15. 8. 1960, Stražiška ulica 17, Kranj in Albina Zupana, roj.
1. 1. 1952, Stražiška ulica 17, Kranj, vsak
do 10/120.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 10. 2008
Dn 1044/2008
Os-9102/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Klemena Lapanje, Kebetova ulica 18, Kranj,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listne, prodajne pogodbe
z dne 26. 12. 1990, sklenjene med prodajalcem Kemično tovarno Podnart p.o. in
kupcem Romanom Kolarjem, Kebetova 18,
Kranj, za trisobno stanovanje št. 16 v 5. etaži, s kletjo, večstanovanjskega objekta Kebetova ulica 18, Kranj, označenem z ident.
št. 16.E, vpisanem v vl. št. 2473/16, k.o.
Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Klemena Lapanje, roj. 9. 10. 1974,
Kebetova ulica 18, Kranj in Majde Lapanja,
roj. 8. 12. 1973, Kebetova ulica 18, Kranj,
vsak do 1/2.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 10. 2008
Dn 5415/2008
Os-9103/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Jovana Đukića, Nazorjeva ulica 6, Kranj,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, prodajne pogodbe
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z dne 1. 10. 1964, sklenjene med prodajalcem Stanovanjsko zadrugo Iskra Kranj in
kupcem Antonom Krivcem, Nazorjeva ulica
6, Kranj in prodajne pogodbe z dne 15. 10.
1979, sklenjene med prodajalcem Antonom
Krivcem, Nazorjeva ulica 6, Kranj in kupovalko Marijo Kikelj, Gradnikova 11, Kranj,
obe za enosobno stanovanje št. 21 v 7. etaži, s kletjo, večstanovanjskega objekta Nazorjeva ulica 6, Kranj, označenem z ident.
št. 21.E, vpisanem v vl. št. 2569/21, k.o.
Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Jovana Đukića, roj. 3. 6. 1959, Nazorjeva ulica 6, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 10. 2008
Dn 6702/2007
Os-9170/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Majde Markun, Visoko 86, Visoko, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, kupoprodajne pogodbe z dne
7. 1. 1992, sklenjene med prodajalcem Iskra
Števci Kranj d.o.o., Savska loka 4, Kranj
in kupcem Ayo Pečnik, Ulica Gorenjskega
odreda 6, Kranj in kupoprodajne pogodbe
z dne 3. 10. 1995, sklenjene med prodajalcem Ayo Pečnik, Ulica Gorenjskega odreda 6, Kranj in kupcema Brankom Kovačičem, Hrib 18, Preddvor in Majdo Markun,
Visoko 86, Visoko, obe za stanovanje št. 25
v 5. nadstropju, s kletjo, večstanovanjskega
objekta Ulica Gorenjskega odreda 6, Kranj,
označenem z ident. št. 25.E, vpisanem v vl.
št. 342/22, k.o. Huje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Majde Markun, roj. 19. 11. 1964,
Visoko 86, Visoko.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 10. 2008
Dn 7424/2004
Os-9422/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Andreja Blejca, Tugomerjeva ulica 12, Ljub
ljana, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 15. 1. 1976, sklenjene med
prodajalcem SGP-Projekt Kranj, Nazorjeva
1, Kranj in kupovalko Marijo Zemljen, Vrtača 7, Ljubljana, za stanovanje št. 26 v 4.
nadstropju in pomožni prostor št. 26 v kleti, večstanovanjskega objekta Ulica Janeza
Puharja 5, Kranj, označenem z ident. št.
51.E in 52.E, vpisanem v vl. št. 344/22,
k.o. Huje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Andreja Blejca, roj. 24. 7. 1953, Tugomerjeva ulica 12, Ljubljana.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 10. 2008

Dn 6001/2007
Os-9423/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Janeza Drašlerja, Cesta 1. maja 63, Kranj,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 16. 4. 1974, sklenjene med prodajalko Stanovanjsko zadrugo Iskra Kranj in
kupcem Janezom Drašlerjem, Kajuhova 11,
Kranj, za trisobno stanovanje št. 7 v 4. etaži,
s shrambo št. 7, v 4. etaži, s shrambo št. 7,
večstanovanjskega objekta Cesta 1. maja
63, Kranj, označenem z ident. št. 7.E, vpisanem v vl. št. 423/7, k.o. Huje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Janeza Drašlerja, roj. 11. 7. 1935,
Cesta 1. maja 63, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 10. 2008
Dn 5370/2007
Os-9469/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Liz - Inženiring d.d., Vurnikova 2, Ljubljana,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 21. 4. 2004, sklenjene med
prodajalcem Liz - Inženiring d.d., Vurnikova
2, Ljubljana in kupcem Alojzom Indofom,
Supermont s.p., Vače 68, Vače, za stanovanje št. 6, v 4., 5. etaži, s shrambo v 1. etaži,
večstanovanjskega objekta Trg svobode 5,
Tržič, označenem z ident. št. 6.E, vpisanem
v vl. št. 1050/6, k.o. Tržič.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Barbare Špehar, roj. 28. 3. 1974, Trg
svobode 5, Tržič.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 11. 2008
Dn 7232/2004
Os-9470/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Petra Slivnika in Danice Slivnik, oba Kranjska
cesta 50, Tržič, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 25. 12. 1965,
sklenjene med prodajalcem Peko Tržič in
kupovalko Marijo Kromar, za stanovanje v 2.
etaži, s pomožnim prostorom v 1. etaži, večstanovanjskega objekta Kranjska cesta 50,
Tržič, označenem z ident. št. 16.E, vpisanem v vl. št. 1171/7, k.o. Križe.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Petra Slivnika, roj. 17. 8. 1946,
Kranjska cesta 50, Tržič in Danice Slivnik,
roj. 8. 12. 1954, Kranjska cesta 50, Tržič.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 11. 2008
Dn 7238/2004
Os-9471/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Monike Snedic, Trg svobode 22, Tržič, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
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knjižnih listin, kupoprodajne pogodbe z dne
25. 12. 1965, sklenjene med prodajalcem
Peko Tržič in kupci Jožetom Benedičičem,
Doro Benedičič ter Zorkom Benedičičem in
dodatka k pogodbi z dne 29. 12. 1965 ter
dodatka k pogodbi z dne 1. 9. 1966 ter kupoprodajne pogodbe, sklenjene med prodajalci
Jožetom Benedičičem, Doro Benedičič in
Zorkom Benedičičem in kupovalko Heleno
Novakovič, oboje za stanovanje v 3. etaži
večstanovanjskega objekta Kranjska cesta
50, Tržič, označenem z ident. št. 13.E, vpisanem v vl. št. 1171/12, k.o. Križe.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Monike Snedic, roj. 20. 2. 1975, Trg
svobode 22, Tržič.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 11. 2008
Dn 6128/2004
Os-3945/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marjana Podborška, Golo 101, Ig, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 7 v pritličju, s shrambo, na naslovu Ulica
Hermana Potočnika 41, Ljubljana, z identifikatorjem št. 7.E, podvložek št. 374/8, k.o.
Nove Jarše, dne 17. 3. 2008, pod opr. št.
Dn 6128/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe o prodaji stanovanja št.
78-82-S z dne 19. 10. 1978, sklenjene med
prodajalcem Gradbenim podjetjem Gradis
Ljubljana in kupcem Soseska, podjetje za
urejanje stavbnih zemljišč Bežigrad Moste,
za stanovanje št. 7 v izmeri 71,24 m2, v stanovanjskem bloku S-4 v Novih Jaršah.
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 9. 4. 2008
Dn 25299/2002
Os-4212/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milene Pirc, Litostrojska 29, Ljub
ljana, ki jo zastopa odvetnik Gregor Pirc iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje z oznako B XIII, št. z.k. vložka
E12, k.o. Zgornja Šiška, dne 17. 3. 2008,
pod opr. št. Dn 25299/2002, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o zamenjavi stanovanjskih nepremičnin z dne 2. 3. 1976,
sklenjene med Jankom Fondo, Gorazdova
15, Ljubljana in Bogom Pircem, Djakovičeva
29, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2008
Dn 26067/2004
Os-5057/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Eve Mlakar, Ulica bratov Hvalič 46,
Kromberk in Papež Primoža, Hruševska cesta 45b, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje z identifikatorjem št.
01163/039 in 01163/040, k.o. Slape, dne
15. 4. 2008, pod opr. št. Dn 26067/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 27. 5.
1992, sklenjene med prodajalcem ŽG-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, Ob
Zeleni jami 2 in kupcem Borom Vokićem,
Rjava cesta 2a, Polje, za stanovanje št. 38
v tretjem nadstropju v izmeri 37,84 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2008
Dn 19726/2004
Os-5637/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marjete Gale, Pot
na Fužine 13, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 8, na naslovu Pot na Fužine 13, Ljub
ljana, z ident. št. 33.E, vpisano v podvl.
št. 1506/33, k.o. Moste, dne 21. 4. 2008,
pod opr. št. Dn 19726/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. MS 4/5 831/81
z dne 7. 5. 1982, ki sta jo sklenila Zavod za
izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljub
ljana, Kersnikova 6, kot pravni zastopnik
Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring, Ljub
ljana, Kersnikova 6, ki ga je zastopal v.d.
direktorja TOZD Slavko Bajt, kot prodajalec
in Marjana Pušenjak, Vlahovičeva 43, Ljub
ljana, kot kupovalka, za stanovanje številka
8, na naslovu Pot na Fužine 13, Ljubljana,
z identifikatorjem 33.E, vpisano v podvložek
št. 1506/33, katastrska občina Moste;
– aneksa k prodajni pogodbi št. MS 4/5
831/81 z dne 7. 5. 1982, ki sta jo dne 3. 9.
1982, sklenila Zavod za izgradnjo Ljubljane,
TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6,
kot pravni naslednik Staninvest Ljubljana,
TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, ki
ga je zastopal v.d. direktorja TOZD Slavko
Bajt, kot prodajalec in Marjana Pušenjak,
Vlahovičeva 43, Ljubljana, kot kupovalka za
stanovanje številka 8, na naslovu Pot na
Fužine 13, Ljubljana, z identifikatorjem 33.E,
vpisano v podvložek št. 1506/33, katastrska
občina Moste;
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 8.
1985, ki sta jo sklenili Marjana Pušenjak,
Vlahovičeva 43, Ljubljana, kot prodajalka
in Marjeta Gale, Ul. 9. junija, Vižmarje, kot
kupovalka, za stanovanje številka 8, na na-
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slovu Pot na Fužine 13, Ljubljana, z identifikatorjem 33. E, vpisano v podvložek št.
1506/33, katastrska občina Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 5932/2008
Os-7364/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Gregon Laure, Cesta VDV brigade
25, Dol pri Hrastniku, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 8 v prvem
nadstropju, s shrambo v kleti, na naslovu
Maroltova 7, Ljubljana, z identifikatorjem št.
108.E, podvložek št. 2959/35, k.o. Stožice,
dne 5. 6. 2008, pod opr. št. Dn 5932/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 0255 z dne
29. 11. 1991, sklenjene med prodajalko Ljub
ljansko banko d.d., Trg republike 2, Ljubljana
in kupcem Ivanom Gerlom, Narodne zaščite
5, Ljubljana, za stanovanje št. 8, v prvem
nadstropju stanovanjske stavbe Narodne
zaščite 5 v Ljubljani, v izmeri 55,83 m2;
– dodatka št. 1 h kupoprodajni pogodbi
z dne 20. 3. 1992, sklenjenega med Ljub
ljansko banko d.d. in Ivanom Gerlom, za
dvosobno stanovanje št. 8, v prvem nadstropju stanovanjske stavbe Narodne zaščite 5
v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 31896/2004
Os-7370/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Ivane in Uršule Štefanič, Jarška cesta
20, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje v izmeri 39,14 m2, z identifikatorjem št. 00126-011, k.o. Brinje II, dne
26. 6. 2008, pod opr. št. Dn 31896/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji nepremičnine neznanega datuma, sklenjene med prodajalko
Slovenskimi železnicami in kupcem Romanom Čermelijem;
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 7.
1962, sklenjene med Antonom Letnarjem in
Romanom Čermelijem;
– kupoprodajne pogodbe in poravnave
z dne 2. 7. 1971, za enosobno stanovanje
na naslovu Jarška 20, Ljubljana, št. stanovanja 2, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega bloka v Novih Jaršah.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljem postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 32927/2004
Os-7442/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Nazife Begić, Pokopališka ulica 38, Ljubljana, ki jo zastopa družba
SPL, d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah z ident. št. 13.E, 14.E in 15.E, vpisanih
v podvl. št. 350/6, k.o. Zelena Jama, dne
30. 6. 2008, pod opr. št. Dn 32927/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
stanovanja št. 127/91 z dne 17. 11. 1991,
sklenjene med Občino Ljubljana Moste Polje, ki jo je zastopal predsednik izvršnega
sveta Brane Matjašec (kot prodajalcem) in
Nado Gabrenja, Pokopališka 38, Ljubljana
(kot kupovalko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 11256/2004
Os-7656/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Tomaža Rajlica, Brilejeva ulica 19, Ljubljana in Marije Rajlič,
Sojerjeva ulica 49, Ljubljana, ki ju zastopa
odv. Tomaž Osolnik, Poljanska cesta 4, Škofja Loka, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino z ident. št. dela stavbe
1738-03103-17 in 1738-03103-18, stoječe
na parc. št. 125/3, k.o. Dravlje, dne 20. 8.
2008, pod opr. št. Dn 11256/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 81-6981 z dne
9. 3. 1981, sklenjene med SOZD ZGP Giposs, Dvoržakova 5, Ljubljana (kot prodajalcem) in Marijo Kožuh, Jana Husa 58,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. dela stavbe
1738-03103-17 in 1738-03103-18, stoječo
na parc. št. 125/3, k.o. Dravlje;
– prodajne pogodbe z dne 21. 4. 1987,
med Marijo Kožuh, Brilejeva 19, Ljubljana
(kot prodajalko) in Karolino Bevec, Brilejeva 12, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. dela stavbe
1738-03103-17 in 1738-03103-18, stoječo
na parc. št. 125/2, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2008
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Dn 11992/2005
Os-8792/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Danice Markič, Kajuhova ulica 44, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, garažo št.
184 v 2. etaži B, ob Kajuhovi ulici v Ljub
ljani, z ident. št. 184.E, vpisano v podvl. št.
1639/52, k.o. Moste, dne 11. 9. 2008, pod opr.
št. Dn 11992/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. IV-1/184-68 z dne
22. 1. 1968, sklenjene med Stanovanjskim
podjetjem Bežigrad - Moste, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Jager Marjanom, Kajuhova
36, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 184.E, vpisano v podvl.
št. 1639/52, 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 8. 10. 2008
Dn 31815/2007
Os-9019/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Givo d.o.o., Zaloška 69, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnica Irena Polak Remškar iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 29 v četrtem nadstropju, na
naslovu Topniška ulica 45, Ljubljana, z identifikatorjem št. 220.E in 221.E, podvložek št.
2506/29, k.o. Bežigrad, dne 24. 9. 2008, pod
opr. št. Dn 31815/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 8/91 z dne
16. 12. 1991, sklenjene med prodajalcem
Podjetje Givo Ljubljana p.o., Zaloška 69,
Ljubljana in kupcem Jožefom Škrajncem,
Topniška 45, Ljubljana, za stanovanje št. 29
v četrtem nadstropju stanovanjske hiše na
Topniški 45 v Ljubljani v izmeri 44,20 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2008
Dn 389/2005
Os-9042/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Franca Dolamiča, Trebinjska ulica 16, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino na naslovu
Trebinjska ulica 16, Ljubljana, z identifikatorjem št. 131.E, vpisano v podvl. št. 1550/68,
k.o. Brinje I, dne 17. 9. 2008, pod opr. št.
Dn 389/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 0087 z dne 13. 1.
1992 in dodatka št. 2 h kupoprodajni pogodbi št. 0087 z dne 22. 4. 1992, sklenjene med
Ljubljansko banko d.d., Ljubljana (kot prodajalcem) in Dragico Toševski, Trebinjska 16,

Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 131.E, vpisano v podvl. št. 1550/58, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2008
Dn 18301/07
Os-9161/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 2983/16,
k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 18301/07,
dne 29. 9. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe iz leta 1979, sklenjene med investitorjem – prodajalcem GIP Gradis, n.sol.o.
Ljubljana, TOZD Gradbena enota Maribor,
n.sol.o. in kupcem Cevovod, Maribor, o prodaji stanovanja št. 16 v stavbi na naslovu
Vrazova ulica 56, Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 10. 2008
Dn 10640/08
Os-9162/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dragice Drakulić, stanujoče Koprivnikova ulica
3, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1907/9,
k.o. Koroška vrata, pod opr. št. Dn 10640/08,
dne 25. 9. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 570/94 z dne 11. 10. 1994, sklenjene na
osnovi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) med prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Maribor, Slovenska ulica 40, Maribor, ki ga je zastopal
v.d. direktorja Boris Škerbinek in kupovalko
Marijo Tasić, EMŠO 1805965505050, stanujočo Magdalenski trg 7, Maribor, s katero
je prodajalec kupovalki prodal stanovanje
št. 9, v II. nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Maribor, Koprivnikova ulica 3 in na
katerem je dovolil vknjižbo etažne lastninske
pravice v korist 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 28. 10. 2008
Dn 482/06
Os-9163/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ma-
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riborske livarne Maribor, d.d., Oreško nabrežje 9, Maribor, ki jo je zastopala direktorica sektorja za kadrovske, pravne in splošne
zadeve Milena Bratušek, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 1769/56, k.o. Spodnje Radvanje, pod
opr. št. Dn 482/06, dne 15. 10. 2008 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 04/2-247-8/373-Ga z dne
5. 9. 1966, sklenjene med prodajalcem Podjetjem za visoke gradnje »Stavbar« Maribor,
Industrijska ulica 13, ki ga je zastopalo Stanovanjsko podjetje Maribor, Grajska ulica
7/I po v.d. direktorja Mirku Kocjanu in vodji
komercialno-planskega sektorja Janku Lampretu in kupovalko Mariborsko livarno Maribor, Kejžarjeva 13, ki ga je zastopal glavni
direktor Jože Germek, s katero je prodajalec
kupcu prodal stanovanja v stanovanjskem
bloku Maribor, Goriška ulica 23a, 23b in
23c, in sicer na naslovu Goriška ulica 23a:
stanovanje št. 2 v pritličju, jug, ca. 32,22 m2,
stanovanje št. 7 v II. nadstropju, zahod, ca.
53,59 m2, stanovanje št. 9 v II. nadstropju,
vzhod, ca. 53,59 m2, na naslovu Goriška
ulica 23b: stanovanje št. 8 v II. nadstropju,
jug, ca. 32,22 m2, stanovanje št. 14 v IV.
nadstropju, jug, ca. 32,22 m2, stanovanje št.
17 v V. nadstropju, jug, ca. 32,22 m2 in na
naslovu Goriška ulica 23c: stanovanje št. 2,
pritličje, jug, ca. 32,22 m2, stanovanje št. 4
v pritličju, sever, ca. 17,05 m2, stanovanje
št. 5 v I. nadstropju, zahod ca. 53,59 m2,
stanovanje št. 8 v I. nadstropju, sever ca.
30,30 m2, stanovanje št. 12 v II. nadstropju,
sever, ca. 30,30 m2, stanovanje št. 13 v III.
nadstropju, zahod, ca. 53,59 m2, stanovanje
št. 16 v III. nadstropju, sever, ca. 30,30 m2
in stanovanje št. 20 v IV. nadstropju, sever,
ca. 30,30 m2.
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 28. 10. 2008
Dn 18298/07
Os-9164/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, ki jo zastopa župan, po
generalnem pooblastilu pa Višnja Pravdič,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2069/13, k.o. Tabor,
pod opr. št. Dn 18298/07, dne 7. 10. 2008
izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. 04/1-1169/15 Ko z dne
12. 6. 1961, s katero je Zavod za stanovanjsko in komunalno izgradnjo okraja Maribor,
Maribor, Massarykova ulica 4, po direktorju
Karlu Reberšku kot zastopnik stvarnega investitorja Tovarne volnenih in vigogne izdelkov Maribor, odstopil lastninsko pravico
kupcu Montažnemu podjetju »Cevovod«,
Maribor, Koroška cesta 31, ki ga je zastopal direktor Drago Dolenc, na dvosobnem
stanovanju v Mariboru, Ulica Moše Pijade
45, v III. nadstropju jugo-zahodno, z netto
površino 48,10 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost

Št.

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 10. 2008
Dn 6810/08
Os-9165/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožice Lovrenčič Lah, stanujoče Ulica
bratov Greifov 24, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 55/43, k.o. Pobrežje, pod opr. št.
Dn 6810/08, dne 7. 10. 2008 izdalo sklep
o vzpostavitvi zemljiškoknjižnih listin:
– odločbe Oddelka za gradbene in komunalne zadeve Skupščine občine Maribor, št. 464-206/74-7/4-Fa z dne 15. 4.
1974, s katero je Občina Maribor oddala
investitorju PVG Stavbarju Maribor delno
opremljeno stavbno zemljišče parc. št. 1149
v izmeri 726 m2, parc. št. 1150/2 v izmeri
290 m2, parc. št. 1151/2 v izmeri 285 m2,
parc. št. 1168 v izmeri 806 m2, parc. št.
1171/2 v izmeri 150 m2 in parc. št. 1174/2
v izmeri 43 m2 ali skupaj 2300 m2 ter del
parc. št. 1146/3, del parc. št. 1148, del parc.
št. 1151/1, del parc. št. 1176/1 in del parc.
št. 1188/5 v skupni izmeri ca. 16700 m2,
vsa k.o. Pobrežje, za gradnjo stanovanjskih
blokov in
– kupoprodajne
pogodbe
št.
1553-BLZ-5/52-4-RB/KAL z dne 10. 5.
1974, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Stavbar, Maribor, Industrijska
ulica 13, ki ga je zastopal glavni direktor Valentin Breznik in kupcem Združeno podjetje
elektrogospodarstva Slovenije, Maribor, Vetrinjska ulica 2, ki ga je zastopal glavni direktor Dušan Gregorin, s katero je prodajalec
kupcu prodal sledeča stanovanja v stanovanjskem objektu P+4 BLZ blok Greenwich,
k.o. Pobrežje:
– dvoinpolsobno stanovanje št. 7 v skupni površini 65,90 m2 v II. nadstropju, v III.
stopnišču, s kletnim prostorom (shrambo),
– trisobno stanovanje št. 8 v skupni površini 70,80 m2 v II. nadstropju, v IV. stopnišču, s kletnim prostorom (shrambo),
– dvoinpolsobno stanovanje št. 10 v skupni površini 65,90 m2 v III. nadstropju, v III.
stopnišču, s kletnim prostorom (shrambo),
– trisobno stanovanje št. 11 v skupni površini 70,80 m2 v III. nadstropju, v IV. stopnišču, s kletnim prostorom (shrambo) in
– dvoinpolsobno stanovanje št. 12 v skupni površini 65,90 m2 v III. nadstropju, v IV.
stopnišču, s kletnim prostorom (shrambo)
in na njih dovolil vknjižbo pravcie uporabe v korist 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 10. 2008
Dn 12017/08
Os-9166/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Beuc, stanujoče Ulica Šercerjeve brigade 5, Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa
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odvetnik Zoran Razboršek, Trubarjeva ulica
4, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičninah parc. št. 1795/1, 1795/2
in 1795/3, pripisano vl. št. 527, k.o. Tezno,
pod opr. št. Dn 12017/08, dne 9. 10. 2008
izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe z dne 22. 3.
2001, sklenjene med prodajalcem Frančiškom Mikličem, EMŠO 0809935500978,
stanujočim Rozmanova ulica 12, Maribor
in kupcem Brankom Poštrakom, EMŠO
1404960500331, stanujočim Ulica talcev 4,
Radizel, s katero je prodajalec kupcu prodal
svoje do 1/4 solastne nepremičnine – parc.
št. 1795 stavbišče s hišo v izmeri 74 m2 in
dvorišče v izmeri 432 m2, vse pripisano vl.
št. 527, k.o. Tezno in na tem dovolil vknjižbo
lastninske pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 10. 2008
Dn 385/2008
Os-9618/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza Trilarja, Pot v Bitnje 24, Kranj, zaradi
vpisa lastninske pravice na stanovanju 4.E,
pri podvl. št. 1516/4, k.o. Kranjska Gora,
s sklepom opr. št. Dn št. 385/2008 z dne
20. 11. 2008, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, to je kupoprodajne
pogodbe z dne 22. 5. 2001, sklenjene med
prodajalcem Antonom Remsom, Bezje 4,
Kranjska Gora in kupcem Darkom Pregljem,
Tavčarjeva 4, Jesenice, s katero je prodajalec prodal stanovanje št. E.32, v 1. nadstropju stanovanjske hiše v Kranjski Gori,
Bezje 4, stoječi na parc. št. 429, 428/2 in
425, vse k.o. Kranjska Gora, v skupni izmeri
44,24 m2.
Na podlagi navedene kupoprodajne pogodbe se v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju 4.E, pri podvl. št. 1416/4,
k.o. Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Bezje
4, v korist predlagatelja Janeza Trilarja, Pot
v Bitnje 4, Kranj, do celote predložena listina
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 20. 11. 2008
Dn 323/2008
Os-9619/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Bojana Adamiča in Saše Adamič, oba Murnova ulica 11, Domžale, s sklepom opr. št.
Dn 323/2008 z dne 19. 11. 2008, začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je:
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 11.
1991, sklenjene med prodajalko Lip lesna
industrija Bled in kupovalko Elizabeto Volc,
Bezje 11, Kranjska Gora, s katero je pro-
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dajalka prodala stanovanje št. 9, v 3. etaži
stanovanjske hiše v Kranjski Gori, Bezje 11,
v skupni izmeri 46,71 m2,
– aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
15. 11. 1991, sklenjenega dne 30. 8. 1994,
med istima strankama in za isto stanovanje ter
– kupne pogodbe z dne 30. 11. 1994,
sklenjene med prodajalko Elizabeto Volc,
Beze 11, Kranjska Gora in kupcema Bojanom Adamičem ter Sašo Adamič, oba Murnova 11, Domžale, s katero je prodajalka
prodala stanovanje št. 9, v 3. etaži stanovanjske hiše v Kranjski Gori, Beze 11, v skupni izmeri 46,46 m2.
Na podlagi navedenih pogodb o prodaji in nakupu stanovanja se v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice predlaga
vpis lastninske pravice na stanovanju 9.E
v Kranjski Gori, Bezje 11, v korist predlagateljev Bojana Adamiča in Saše Adamič, oba
Murnova ulica 11, Domžale, za vsakega od
1/2, predložene listine pa niso izvirniki.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 19. 11. 2008
Dn 164/2008
Os-9620/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lidije Stojčove, Jesenice, Log Ivana Krivca
17, s sklepom opr. št. Dn 164/2008 z dne
19. 11. 2008, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, to je pogodbe št. ISP
040/93-G o prodaji stanovanja z dne 15. 1.
1993, sklenjene med prodajalko Železarno
Jesenice d.o.o., Jesenice in kupcema Rasimom Karićem ter Enesom Karićem, oba
Jesenice, Tomšičeva 70b, s katero je prodajalka prodala stanovanje št. 2, v pritličju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta Toneta
Tomšiča 70b, stoječi na parc. št. 1321/7, k.o.
Jesenice, v izmeri 43,72 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
stanovanja se v vrsti večkratnih zaporednih
prenosov pravice predlaga vpis lastninske
pravice na stanovanju 2.E, na Jesenicah,
Cesta Toneta Tomšiča 70b, v korist predlagateljice Lidije Stojčove, Jesenice, Log Ivana Krivca 17, od celote, predložena listina
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 19. 11. 2008
Dn 1771/2007
Os-9621/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mercator - Optima, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
105, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanjih z identifikatorjem 12.E, pri podvl. št. 1411/12 in 28.E, pri podvl. 1411/28,
oba k.o. Kranjska Gora, s sklepom opr. št.
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Dn 1771/2007 z dne 20. 11. 2008, začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je pogodbe 34/75-ČRT z dne 10. 3.
1975, sklenjene med prodajalcem GIP Gradis Ljubljana in kupcem Mercator TOZD Investa, Ljubljana, Ciril Metodov trg 1, s katero
je prodajalec prodal dve stanovanjski enoti
št. 8 S II B 28 – strešna etaža in 3 S II B 12 –
etaža 2 v Kranjski Gori, v naselju Črtenje.
Na podlagi navedene kupoprodajne
pogodbe se v vrsti večkratnih zaporednih
prenosov pravice predlaga vpis lastninske
pravice na stanovanju 12.E, pri podvl. št.
1411/12 in 28.E, pri podvl. št. 1411/28, oba
k.o. Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Čičare
5, v korist predlagatelja Mercator - Optima,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 105, matična št.
5473802, do celote, predložena listina pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 20. 11. 2008
Dn 2476/2008
Os-9631/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Muniba Pivača, Azemine Pivač, oba Jesenice,
Cesta maršala Tita 2a in Benite Bučić, Mojstrana, Alojza Rabiča 20, s sklepom opr. št.
Dn 2476/2008 z dne 19. 11. 2008, začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je aneksa A 477/91-O k pogodbi št.
ISP 477/91-O z dne 14. 7. 1993, sklenjenega med prodajalko Železarno Jesenice
d.o.o., Jesenice in kupovalko Elviso Pivač,
Jesenice, Titova 2a, s katero je prodajalka
prodala stanovanje št. 41, v 10. nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta
maršala Tita 2a, stoječe na parc. št. 290/2,
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 67,74 m2, tudi
ožjim družinskim članom.
Na podlagi navedenega aneksa k pogodbi o prodaji stanovanja se v vrsti večkratnih
zaporednih prenosov pravice predlaga vpis
lastninske pravice na stanovanju 43.E, pri
podvl. št. 2327/43, k.o. Jesenice, na Jesenicah, Cesta maršala Tita 2a, v korist
predlagateljev Muniba Pivača in Azemine
Pivač, oba Jesenice, Cesta maršala Tita 2a
in Benite Bučić, Mojstrana, Alojza Rabiča
20, za vsakega od 1/3, predložena listina
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 19. 11. 2008
Dn 3281/2008
Os-9632/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Antona Novaka, Krekova ulica 17, Komenda, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 23. 3.
1987, sklenjene med prodajalcem Mehme-

dom Eškićem, Gradišče S-10, Vrhnika in
kupcema Mirom ter Majo Radiković, oba
takrat iz Ljubljane, Tbilisijska 56, za nepremičnino, stanovanje št. 4 v 1. nadstropju
(2. etaži), s shrambo št. 4 v kleti (1. etaži),
v skupni izmeri 35,94 m2, z identif. št. 104.
E (2002-2583-104), stanovanjske stavbe na
Vrhniki, Gradišče 14b, vpisano v podvložku
št. 4360/21, k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Antona Novaka, Krekova ulica 17,
Komenda, na podlagi te pogodbe in ostalih
listin.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 21. 11. 2008
Dn 2384/2007
Os-9662/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
SD Projekt d.o.o., Žalec, Šlandrov trg 20,
zaradi vpisa lastnisnke pravice na stanovanju z identifikatorjem 8.E, pri podvl. št.
1411/9, k.o. Kranjska Gora, s sklepom opr.
št. Dn 2384/2007 z dne 20. 11. 2008, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, to je kupoprodajne pogodbe št. 300/92
z dne 24. 4. 1992, sklenjene med prodajalcem MI moderni interieri, Trgovsko podjetje s pohištvom in stanovanjsko opremo
p.o., Ljubljana, Parmova 53 in kupcem SKB
Podjetje za promet z nepremičninami d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska cesta 56, s katero je
prodajalec prodal stanovanje št. E-10, v II.
etaži stanovanjske hiše v Kranjski Gori, Čičare 5, v izmeri 52,75 m2.
Na podlagi navedene kupoprodajne pogodbe se v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju 8.E, pri podvl. št. 1411/9,
k.o. Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Čičare
5, v korist predlagatelja SD Projekt d.o.o.,
Žalec, Šlandrov trg 20, do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 20. 11. 2008
Dn 3561/2007
Os-9663/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Veselina Maksimovića, Kranjska Gora, Bezje
8, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 10.E, pri podvl. št.
1514/10, k.o. Kranjska Gora, s sklepom opr.
št. Dn 3561/2007 z dne 20. 11. 2008, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, to je kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 28/93 z dne 17. 2. 1993, sklenjene med prodajalcem HTP Gorenjka Kranjska Gora, Borovška 86 in kupcem Francem
Ramušem, Kranjska Gora, Bezje 8, s katero
je prodajalec prodal stanovanje št. 10, v 3.
nadstropju stanovanjske hiše v Kranjski Gori,
Bezje 8, v skupni izmeri 72,68 m2.
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Na podlagi navedene kupoprodajne
pogodbe se v vrsti večkratnih zaporednih
prenosov pravice predlaga vpis lastninske
pravice na stanovanju 10.E, pri podvl. št.
1514/10, oba k.o. Kranjska Gora, v Kranjski
Gori, Bezje 8, v korist predlagatelja Veselina
Maksimovića, Kranjska Gora, Bezje 8, do
celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 20. 11. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 2/2008
Os-8396/08
Okrajno sodišče v Kočevju je na podlagi
5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, v izvršilni zadevi upnika Javnega Jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije,
Kotnikova ulica 28, Ljubljana, zoper dolžnika Jesenšek Borisa, neznanega bivališča
v Republiki Sloveniji, zaradi izterjave 76,85
EUR s pp, dolžniku postavilo začasnega
zastopnika, odv. Lapajne Anžeta, Dunajska
c. 160, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne bo sam nastopil pred sodiščem oziroma drug organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 29. 9. 2008
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odvetnica Jasna Dolničar, Tivolska 40, Ljub
ljana, ki bo zastopala toženo stranko v tem
postopku zaradi plačila 103,88 EUR.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice, toženo stranko
pa bo zastopala od dneva postavitve dalje,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2008

stopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Gorazd Balažic, Glavna ulica 12, Lendava.
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 22. 9. 2008

VL 35841/2008
Os-8987/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika UKC Maribor, Ljubljanska
ulica 5, Maribor - dostava, proti dolžniku Jadranu Lešniku Zgornja Bistrica 129, Slovenska Bistrica, zaradi izterjave 285,30 EUR
s pp sklenilo:
dolžniku Jadranu Lešniku, Zgornja Bistrica 129, Slovenska Bistrica, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Nada
Vučajnk, Kolodvorska cesta 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 19. 9. 2008

VL 10197/2008
Os-9173/08
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 Ivanu Krajncu, Vrazova ulica 41, Maribor
– dostava, zaradi izterjave 906,94 EUR s pp
sklenilo:
dolžniku Ivanu Krajncu, Vrazova ulica
41, Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Franc Kovačič, Koroška 2a, 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
dene 26. 8. 2008

P 90/2008
Os-9034/08
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zadevi tožeče stranke Tomaža Javornika, Struževo 14, Kranj,
ki ga zastopa odvetnik Mitja Bartenjev iz
Ljubljane, proti toženi stranki Janezu Uzarju,
Glavni trg 18, Kranj, zaradi plačila 2.500,00
EUR s pp, postavilo toženi stranki Janezu
Uzarju, začasnega zastopnika, odvetnika
Aljošo Drobniča iz Kranja.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v postopku, vse 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 Kranju
dne 22. 10. 2008

VL 54886/2008
Os-8990/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Anita Smole, Mariborska 1, Celje,
proti dolžniku Mersadu Bratanoviću, Cesta
v Laško 2/c, Celje, zaradi izterjave 1.301,58
EUR s pp sklenilo:
dolžniku Mersadu Bratanoviću, Cesta
v Laško 2/c, Celje, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Karmen Orter Divjak, Šlandrov trg
20a, 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 19. 9. 2008

III P 2219/2008
Os-8744/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Tatjani Hofbauer, v pravdni zadevi tožeče
stranke Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljub
ljana, ki ga zastopa Biserka Avsec, odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko Miro
Žibret, sedaj neznanega prebivališča (prej
Linhartova 94, Ljubljana), zaradi plačila
103,88 EUR, dne 26. 9. 2008 sklenilo:
toženi stranki Miri Žibret, neznanega prebivališča, se postavlja začasna zastopnica,

VL 31112/2008
Os-9108/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Mojca Bertalanič, Lendavska ulica 5,
Murska Sobota, proti dolžnici – Silviji Jeneš,
Ravenska cesta 5, Beltinci, zaradi izterjave
695,57 EUR s pp, sklenilo:
dolžnici Silviji Jeneš, Ravenska cesta
5, Beltinci, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-

VL 25246/2008
Os-9174/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska
cesta 58, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa odvetniška pisarna Godič & Selaković
o.p., d.n.o., Partizanska cesta 30, Maribor
- dostava, proti dolžniku Draganu Filipoviču, Cesta proletarskih brigad 65, Maribor
- dostava, zaradi izterjave 7.174,54 EUR
s pp, sklenilo:
dolžniku Draganu Filipoviču, Cesta proletarskih brigad 65, 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 začasno zastopnico.
Razreši se začasni zastopnik odv. Matjaž
Jugovec, Partizanska 13a, 2000 Maribor.
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
dene 15. 9. 2008
VL 31055/2008
Os-9175/08
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 Branku Zupanu, Viška 67, Ljubljana
- dostava, zaradi izterjave 435,99 EUR s pp,
sklenilo:
dolžniku Branku Zupanu, Viška 67, Ljub
ljana - 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
Goda Boris, Dunajska cesta 22, 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
dene 25. 7. 2008
VL 2441/2008
Os-9176/08
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
Roku Holcu, Ulica Draga Kobala 3b, Maribor
- dostava, zaradi izterjave 870,97 EUR s pp
sklenilo:
dolžniku Roku Holcu, Ulica Draga Kobala 3b, Maribor - dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku - ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakna o izvršbi in zavarovanju - ZIZ,
postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Krašek Andrej.
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
dene 9. 9. 2008
VL 14577/2008
Os-9177/08
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
Mihaelu Peklaju, Šentvid, pri Planini 8, Planina pri Sevnici, zaradi izterjave 1.236,27
EUR s pp sklenilo:
dolžniku Mihaelu Peklaju, Šentvid pri
Planini 8, Planina pri Sevnici, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku - ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Avsenik Tomaž, Linhartova 62, 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
dene 19. 5. 2008
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I 1477/2004
Os-9186/08
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 Davorju Ivkoviću, Pavšičeva 24, Logatec, zaradi izterjave 371,76 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Ivkovič Davorju se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP, postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Fatur
Barbara, Tavčarjeva 6, 1000 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 30. 10. 2008
VL 53998/2008
Os-9244/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria - dostava, ki jo zastopa Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, proti dolžniku Stanislavu Jeraju, Polica 125, Grosuplje, zaradi izterjave
332,78 EUR sklenilo:
dolžniku Stanislavu Jeraju, Polica 125,
Grosuplje, 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.
Tomo Machtig, Trdinova 8, 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
dene 4. 11. 2008

na družba, ki jo zastopa Adriatic Slovenica
d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic,
Zavarovalna družba, proti dolžniku Gregorju
Kočevarju, Vodenska cesta 12, Trbovlje, zaradi izterjave 814,88 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Gregorju Kočevarju, Vodenska
cesta 12, Trbovlje, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Barbara Krištof Lučovnik, Čufarjeva ulica 3,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dene 3. 11. 2008
VL 33202/2008
Os-9247/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Krekove družbe za storitve
d.o.o., Partizanska cesta 5, Maribor, proti
dolžnici Marjani Sorko, Kamniška graba 33,
Bresternica, zaradi izterjave 619,58 EUR,
sklenilo:
dolžnici Marjani Sorko, Kamniška graba 33, Bresternica, 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 Otmar Zaplatel, Vetrinjska 11, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dene 4. 11. 2008

VL 56075/2008
Os-9245/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Micrat Leasing, d.o.o., Na
Trati 11, Ljubljana - Šentvid, proti dolžniku
Nataši Kren, Dolenje Sušice 22, Dolenjske
Toplice, zaradi izterjave 2.116,14 EUR, sklenilo:
dolžnici Nataši Kren, Dolenje Sušice 22,
Dolenjske Toplice, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Mateja Maček, Kolodvorska ulica 6, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dene 7. 10. 2008

II P 1791/2008
Os-9282/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodniku
Matjažu Voglarju v pravdni zadevi tožeče
stranke Janka Mravljaka, Goriška 23, Velenje, proti toženi stranki Huseinu Kajtezoviću,
neznanega naslova (v tožbi stalno prebivališče Johovice 3, Velika Kladuša, Bosna
in Hercegovina, začasno prebivališče Ulica
Vide Pregarčeve 34, Ljubljana), zaradi izpraznitve in izročitve stanovanja ter plačila
3.286,62 EUR, dne 23. 10. 2008 sklenilo:
toženi stranki Huseinu Kajtezoviću se
v zadevi opr. št. II P 1791/2008, na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se določi odvetnica Darja Erceg, Kolodvorska 7, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala 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
dene 23. 10. 2008

VL 4496/2008
Os-9246/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, zavaroval-

I 788/2007
Os-9178/08
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi opr. št. I 788/2007 upnika Hypo
leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik Vinko Šimc iz Ljub
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ljane, zoper dolžnika Bruna Jurkoviča, nazadnje stanujočega Šmihel 71, Novo mesto,
sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 2.135,90 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, dolžniku zaradi
nezmožnosti vročitve sodnih pisanj postavilo
začasno zastopnico, odvetnico Jasno Simčič, Dalmatinova ulica 1, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese dolžnika v izvršilni zadevi vse dotlej,
dokler se ne ugotovi njegovo prebivališče
oziroma dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 3. 11. 2008

Oklici dedičem
D 552/2008
Os-9030/08
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Grobelnik Jožefu, sinu Grobelnik Ivana, roj. 2. 5. 1938,
umrlem 4. 7. 2008, nazadnje stan. Lemberg
pri Novi Cerkvi 22, p. Nova Cerkev, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik oporoke ni napravil, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnik je
bil poročen, potomcev pa ni imel. Njegova
starša sta že pokojna. Glede na navedeno pridejo poleg zapustnikove vdove Marije
Grobelnik v poštev še drugi zakoniti dediči
II. dednega reda, in sicer polbrat, ki biva
v Nemčiji ter katerega ime, 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
oklica na oglasni deski sodišča in tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 10. 2008

Oklici pogrešanih
N 21/2008
Os-8868/08
V nepravdni zadevi za razglasitev pogrešanega za mrtvega, po predlogu predlagateljice Slavice Černoš, se poziva vse, ki
kaj vedo povedati o življenju in smrti Albina
Meizgeierja, roj. 7. 4. 1887 v Samoboru, UE
Samobor, Republika Hrvaška, nazadnje stanujočega Obrežje 31, Jesenice na Dolenjskem, UE Brežice, pogrešanega, o njegovi
smrti pa listinskega dokaza ni. Morebitne
podatke sporočite v roku treh mesecev po
objavi tega oklica sodišču z navedbo številke N 21/2008 ali skrbnici Idi Černoš, Obrežje 14, Jesenice na Dolenjskem, ker se bo
v nasprotnem po izteku roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Predlagateljica postopka je Slavica Černoš, Obrežje 14, Jesenice na Dolenjskem.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 15. 10. 2008
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Fabiani Barbaro, Poljanska cesta
58, Škofja Loka, zavarovalno polico, št.
50599915832, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. Ljubljana. gnw-301749
Hočevar
Barbara,
Črna
vas
95/H, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
41601005959, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gng-301815
Kosovelj Andreja, Opatje selo 8B,
Nova Gorica, zavarovalno polico, št.
41601002272, izdala zavarovalnica KD
Življenje zavarovalnica, d.d. gno-301807
Prodnik Miran, Črna vas 95/h, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 41601100010, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnf-301816
Prodnik Miran, Črna vas 95/h, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 41601100011, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gne-301817

Spričevala preklicujejo
Alić Milica, Gašperšičeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1993
in 1994, izdano na ime Jakimovski Milica.
gni-301763
Babnik Simona, Kocjančičeva 21,
Ljubljana – Dobrunje, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje ekonomske in
naravoslovne šole Rudolfa Maistra Kamnik,
št. 16/91 – smer ekonomsko komercialni
tehnik, izdano leta 1991, izdano na ime
Fotez Simona. gno-301732
Bekrić
Nermin,
Kolodvorska
23,
Črnomelj, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Črnomelj. gny-301747
Bekteševič Larisa, Trboje 46, Kranj,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Kranj.
gnj-301787
Cerovšek Helena, Završe pri Grobelnem
14/a, Grobelno, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevala od 1. do 3. letnika
Srednje strokovne in poklicne šole v Celju.
gnr-301779
Drevenšek
Marija,
Sedlašek
3/e, Podlehnik, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 5. letnika Srednje
vzgojiteljske šole Maribor, izdano leta 1979.
gnt-301727
Fra Jozo Zovko, Franjevački samostan
Kardinala Stepinca 14, 88220 Široki Brijeg,
diplomo Teološke fakultete, izdana leta
1974. gnw-301799
Fugina Miran, Barvanska steza 9,
Ljubljana, diplomo Ekonomske fakultete
Borisa Kidriča – visoka stopnja, izdana leta
1983. gnn-301733
Glavač Andraž, Slomškova ulica 17,
Ljubljana, spričevalo o uspehu in vedenju
od 1. do 8. razreda OŠ Ledina, izdano od
leta 1988 do 1996. gnx-301798
Gnus Andrej, Pot Hameršak Emila 8,
Dol pri Hrastniku, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje kovinarske šole v Trbovljah.
gne-301792

Godeša Marjeta, Škocjanska 4/a, Rakek,
indeks, št. 01008289, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gnx-301773
Grmič Simon, Podpeška cesta 284,
Notranje Gorice, diplomo in spričevalo 1.
in 2. letnika Izobraževalnega zavoda Cene
Štupar Ljubljana – pomočnik slaščičarja
in peka, izdano leta 1994 in 1995.
gnv-301750
Grujičić Nenad, Matije Tomca 4,
Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo, izdano
leta 2006. gnp-301710
Hilić Alma, Mokrška ulica 40, Ljubljana,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo Ljubljana, izdano
leta 2007 in 2008. gnd-301768
Ičanović Denis, Kvedrova cesta 36,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani.
gnr-301804
Jerman Tadej, Stara gora 10, Primskovo,
preklic indeksa, objavljenega v Uradni list
RS, št. 107/2008. gnr-301754
Keranović Senad, Klavčičeva ulica 2,
Kamnik, spričevalo o končani OŠ Komenda
Moste, izdano leta 1982. gnp-301756
Korošec
Robert,
Stavešinci
10,
Ivanjkovci, diplomo Srednje kmetijske šole
Rakičan Murska Sobota, izdana leta 1988.
gnj-301812
Kosednar Zlatko, Gradišče nad Pijavo
Gorico 58, Škofljica, spričevalo 5. in 6.
razreda OŠ Prežihov Voranc v Ljubljani,
izdano leta 1974 in 1975. gnf-301791
Kuk Alan, Partizanska ulica 20/b, Koper
– Capodistria, obvestilo o uspehu pri splošni
maturi, izdano na Srednje tehniški šoli v
Kopru, izdano leta 2007. gnx-301777
Kumše Damir, Nanoška ulica 36,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vič,
izdano leta 1988. gnz-301796
Lancuški Zlatan, Bijeljina, Bijeljina –
BIH, diplomo Srednje gradbene šole Ivana
Kavčiča v Ljubljani, izdana leta 1988, št.
158. gnl-301735
Mencin Ignac, Čučja mlaka 1, Škocjan,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano leta
1972. gnd-301793
Mihelič Luka, Cesta v Prod 12, LjubljanaPolje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Domžale, izdano leta 2000.
gnz-301721
Miljković Tamara, Tomšičeva cesta 7,
Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega centra v
Celju – poklicna in tehniška gradbena šola
Celje. gnd-301818
Mitrović Dragan, Ulica Janka Puclja 7,
Kranj, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
lesarske šole v Škofji Loki, izdano leta 1991
do 1994. gny-301797
Mohorič Andreja, Grintovška cesta 45,
Kranj, spričevalo 2. in 4. letnika Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
2003 in 2005. gnu-301751
Novak Danica, Visoko 111, Ig, diplomo
Srednje zdravstvene šole, smer zdravstveni
tehnik, izdano dne 4. 9. 1987. gnk-301711
Pusovnik Andreja, Na zelenici 4, Prebold,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske,

tekstilne, strojne in prometne šole v Celju,
izdano leta 1996. gns-301728
Raduha Simon, Bratonci 149, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu PTT
srednješolski center Ljubljana, izdano leta
1991. gnj-301737
Rebol Rok, Suhadole 16, Komenda,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2008.
gni-301738
Smajlovič Armin, Cesta revolucije 7,
Jesenice, letno spričevalo Srednje šole
Jesenice – strojni tehnik, šolsko leto
2004/2005. gnl-301814
Starček Birgit, Cesta Kozjanskega
odreda 4, Štore, spričevalo 1. in 2. letnika
Šolskega centra Šentjur, izdano leta 2005
in 2006. gnk-301811
Stegel Mitja, Grajzerjeva ulica 20,
Ljubljana, diplomo Srednje šole tiska in
papirja Ljubljana, št. I/2031 izdana leta
1988. gnc-301719
Sterle Tomaž, Markovec 9c, Stari trg pri
Ložu, spričevalo 3. in 4. letnika in končane
mature Pedagoške gimnazije Ljubljana.
gnj-301712
Stojkovič Stefan, Razdevškova 3,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Trnovo,
izdano leta 2008. gnw-301724
Šavli Ana, Viška cesta 40, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje agroživilske
šole v Ljubljani, izdano leta 2000, izdano na
ime Tasić Ana. gns-301753
Tanko Maja, Sušje 11, Ribnica, spričevalo
4. letnika Gimnazije Ledina. gnv-301775
Zupančič Darinka, Ižanska cesta
129, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Smlednik, izdano na ime Železnik Darinka.
gnp-301806

Drugo preklicujejo
Avtoprevozništvo in kurivo Arpad
Sobočan s.p., Dolnji Lakoš, Glavna ulica
93, Lendava – Lendva, digitalno tahografsko
kartico št. 1070500005220000, izdana na
ime Arpad Sobočan. gne-301717
Balas Luka, Arnovo selo 30, Artiče,
študentsko izkaznico, št. 30014338, izdala
FKKT Ljubljana. gnm-301734
Bertalanič Viktor, Strukovci 20, Bodonci,
orožni list, št. OL0007125, izdala UE Murska
Sobota. gnz-301725
Bučar Gordana, Aličeva ulica 2, Ljubljana,
delovno knjižico. gns-301803
Bukovac Niki, Jadranska 11, Ankaran
– Ankarano, delovno knjižico. gnp-301731
CPK, d.d., družba za vzdrževanje
cest, gradbeništvo in druge posl. storitve,
Ulica 15. maja št. 14, Koper – Capodistria,
delovno knjižico za zaposleno Janjo
Otoničar. gnq-301780
Dolenc Simon, Tržaška cesta 6, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja medijska in
grafična šola v Ljubljani. gnm-301809
Dretnik Naum Aram, Vošnjakova
ulica 10, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 18044151, izdala FF Ljubljana.
gnt-301752

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Fijavž Borut s.p. – avtoprevoz, Bukovlje
1, Stranice, potrdilo, št. 00000/BGD61-28611/2004 za voznika Kuzmanović Zdravka,
izdan dne 11. 11. 2004 z veljavnostjo od
11. 11. 2004 do 14. 7. 2005. gnk-301740
Fijavž Borut s.p. – avtoprevoz, Bukovlje
1, Stranice, potrdila za Kovač Šandor, št.
006445/BGD61-2-6993/2007 z dne 23. 8.
2007, št. 006445/AD61-10-4766/2007 z dne
2. 7. 2007 in potrdilo s št. 000007/AD61-2674/2007 z dne 31. 1. 2007. gnj-301741
Firšt – Rototehnica, s.p., Radegunda 54,
Mozirje, licenco za tovorno vozilo IVECO
EUROCARGO ML 75E17, z reg. št. CE
FIRST – 5. gnr-301729
Frigotransport Pišek & HSF d.o.o., Lopata
17, Celje, voznikovo kartico na ime Milanović
Dragan, stalno prebivališče Svetosavska
55, Bajina Bašta, Srbija, številka kartice je
1070500018916000. gni-301713
Frigotransport Pišek & HSF d.o.o.,
Lopata 17, Celje, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500018912000, za voznika
Tišma Branko. gnh-301739
Gerželj Milan, Sončna ulica 33, Šempeter
v Savinjski dolini, orožni list, št. OL
000026451, izdala UE Žalec. gnb-301745
Glavič Jože, Glavna cesta 51, Mirna,
študentsko izkaznico, št. 18070693, izdala
FF Ljubljana. gno-301757
Godeša Marjeta, Škocjanska 4/a,
Rakek, študentsko izkaznico, št. 01008289,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnw-301774
Godnič Gregor, Smrjene 111, Škofljica,
delovno knjižico. gnm-301709
Golob Mitja, Trnava 55, Gomilsko,
študentsko izkaznico, št. 24012412,
Fakulteta za računalništvo in informatiko,
Univerza v Ljubljani. gnh-301714
Grad Anja, Podgorica 123, LjubljanaČrnuče, študentsko izkaznico, št. 71060432,
Biotehniška fakulteta. gng-301715
Jerala Jakob, Pristavška cesta 81, Tržič,
delovno knjižico. gnf-301766
Juršek Dominik, Belski vrh 60, Zavrč,
delovno knjižico. gnm-301759
Kaltak Mersiha, Frankovo naselje 71,
Škofja Loka, delovno knjižico. gnd-301718
Kersnik Miha, Delavska ulica 10,
Mojstrana, študentsko izkaznico, št.
20200470, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnb-301795
Konvalinka Nina, Ulica bratov Učakar
110, Ljubljana, vozno karto, št. 1171 –
100% popust s spremljevalcem, izdal LPP.
gnh-301764
Kovačič Marjan, Dilici 9, Šmarje, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-08216-00/94. gni-301788

Št.

Kovačič Nataša, Titova cesta 7, Radenci,
delovno knjižico. gnk-301761
Kralj Marko, Herinja vas 18a, Otočec,
kartico varnostni tehnik, št. 13153,
izdalo Ministrstvo za notranje zadeve.
gnn-301708
Kraljič Robert, Vuzmetinci 10, Miklavž pri
Ormožu, delovno knjižico. gnn-301758
Krebs Aljaž, Rudarjevo 19/a, Črna na
Koroškem, delovno knjižico. gnl-301785
Lipnik Tomaž, Vodenska cesta 13,
Trbovlje, delovno knjižico, št. 3698, izdala
UE Trbovlje. gnj-301762
Livar d.d., Ljubljanska cesta 43, Ivančna
Gorica, delovno dovolenje, št. 0838828807
za Gijak Juraj. gnc-301769
Livar d.d., Ljubljanska cesta 43, Ivančna
Gorica, delovno dovolenje, št. 0838829637
za Vujančević Novo. gnb-301770
Livar d.d., Ljubljanska cesta 43, Ivančna
Gorica, delovno dovolenje, št. 0838829334
za Silajdžić Mahir. gnz-301771
Livar d.d., Ljubljanska cesta 43, Ivančna
Gorica, delovno dovolenje, št. 0838829336
za Brkić Tarik. gny-301772
Majetič Peter, Sostrska cesta 2, Ljubljana,
delovno knjižico. gnl-301810
Markovič Zivojin, Savska 20, Kranj,
delovno knjižico. gnq-301730
Morato Matija, Ul. Oktobrske revolucije
10/a, Izola – Isola, dijaško izkaznico, izdala
Srednja ekonomsko poslovna šola Koper,
št. 0005928996. gnz-301746
Nadvešnik Maja, Zg. Stranje 15,
Stahovica, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana.
gne-301767
Oman Tomaž, Brezje pri Tržiču 10,
Tržič, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500002374000, izdal Cetis Celje.
gnu-301776
Pahor Teja, Na klisu 2b, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 19451294,
Ekonomska fakulteta. gny-301722
Perko Tina, Visoko 119/b, Visoko, dijaško
izkaznico, izdala Srednja šola za oblikovanje
in fotografijo Ljubljana. gnm-301784
Pintarič Jože, Paričjak 22, Radenci,
delovno knjižico. gni-301813
Pogelšek Vesna, Kolomban 80, Ankaran
– Ankarano, delovno knjižico. gnu-301726
Porenta Radovan, Lamutova ulica 2,
Ljubljana, delovno knjižico. gnf-301716
Požun Aleksandra, Kalce – Naklo 36,
Podbočje, dijaško izkaznico, izdala Škofijska
klasična gimnazija Ljubljana. gnk-301736
Rigelnik Matej, Partizanska 19, Mežica,
delovno knjižico. gnn-301783
Sadiković Zaim, Šmartinska cesta 135/b,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc-301744
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Sagadin Vid, Na jami 7, Ljubljana,
delovno knjižico. gnq-301755
SAL-AZ d.o.o., Kotnikova 5, Ljubljana,
delovno dovolenje, št. 04244236382, izdano
na ime Stojmenov Ljubčo iz Makedonije.
gnz-301800
SAL-AZ d.o.o., Kotnikova 5, Ljubljana,
delovno dovolenje, št. 04244216437, izdano
na ime Kocev Zlatko. gny-301801
SAL-AZ d.o.o., Kotnikova 5, Ljubljana,
delovno dovolenje, št. 04244240572, izdano
na ime Kasapov Vančo. gnx-301802
Sapač Branko, Keršičeva 22/a, Trbovlje,
delovno knjižico. gnl-301760
Seliškar Rok, Ulica Marije Hvaličeve
4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
09051104, izdala Fakulteta za pomorstvo in
promet Portorož. gnq-301805
Stanić Živan, Gorazdova ulica 5,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET
Ljubljana. gnx-301748
Steklarna Hrastnik d.d., Cesta 1. maja
14, Hrastnik, dovoljenje za prvo zaposlitev
tujca v RS, št. 12244234738, izdano
na ime Karlica Momir, dne 31. 7. 2008.
gnd-301743
Susič Aljaž, Vipavska cesta 76, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 27005668,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko
Ljubljana. gnp-301781
Škornik Ksenija, Opekarniška cesta 10A,
Celje, študentsko izkaznico, št. 71050739,
Biotehniška fakulteta. gnx-301723
Štuhec Dejan, Gabrnik 2/a, Juršinci,
delovno knjižico. gnk-301786
Šturm Viktor, Podlonk 18, Železniki,
študentsko izkaznico, št. 26105130, izdala
FGG Ljubljana. gno-301782
Tiger Bohinj d.o.o., Srednja vas v
Bohinju 89, Srednja vas v Bohinju, certifikat
licence za vozilo z reg. št. KR R2-763.
gnh-301789
Tiger Bohinj d.o.o., Srednja vas v
Bohinju 89, Srednja vas v Bohinju, delovno
knjižico za Janez Stare, stanujoč Na Goričici
7, 4264 Bohinjska Bistrica, z matično št.
1307969500193. gng-301790
Trebežnik Meta, Celovška cesta 159,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc-301794
Vodenik Nino, Goriška ulica 8, Celje,
delovno knjižico. gns-301778
Zabret Jure, Igriška ulica 23, Radomlje,
študentsko izkaznico, št. 26105656, FGG.
gnb-301720
Žagar Jošt, Vodnikova 1, Ribnica,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje.
gne-301742
Žilavec Dušan, Iljaševci 12, Ljutomer,
delovno knjižico, ser. št. A 540206, reg. št.
81/03, izdana leta 2003. gng-301765
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